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Rt. 1997. hó napján a jelen
Részvénytírsaságot hoznak létľe'

Szeľzőđés a|őításáv a| egyidej tileg záĺt

Az Rt. neve: Józsefvárosi RehabĺIĺtácirís és Városfejlesztési

Az'Btĺövid neve' ääi:Tiii:ffi-
Ąz Rt. sżékhęlye: 1082 Budapest, Baross u. 65-67
Az Rt. alaptőkéje: 60,000.000.. Ft, azazhafranmi|lirĺ Forint

Az alaptőke ftlosztása:

A Budapest Főváľos Józsefvárosi onkoľmányzat jegyzi az
ďaptőke 5I o/o.át, azaz 3060 db. 10.000.- Ft. nćvérťékíi ľészvényt,
összesen 30'600.000.- Ft. éľtékben-

A Budapest Főváros onkoľm änyzzt jegyzi az a|aptőke 39,! o/o.át,
azaz 2.346 db. 10.000.- Ft. neveľietĺ ľészvényt, clsszesen
23'460.000.- Ft. éľtékben.

Az országos Takarékpénztár és Keľeskede|mi Bank Pĺt. jegyzĺ az
alaptőke 9,9 o/o.át, azaz 594 db.10.000.- Ft. névértékÍi tészvényt,
összesen 5'940.000.. Ft' értékben.

A.l
Ą ľÁns.łsÁc rľr,ĺo.ąľĄ

A Tiĺľsaság tervezeĹt feladata a Józsefvárosi Varosfęilesztési és
Vaľosrehabilitácils akció terülętek elkészítése, az ott alkalmazni
indokolt rehabilitációs feltételek és eszkozrendszęrek műkcidtetésą a
Fővaľosi és KerĹileti eľdekeltségű megvalósíthatTsági tanulmányok.
tervek elkészítése, a megva!ősítás előkészítésének kooľdinálása,

a Társaság atewęzett munkát a Baross - Mária - Krudy - Szentkirályi
u. - Lőľinc pap tér áital hatarolt un. 2. jelű tcĺľnb megvalosítiísi

II.

1.1

f.t

Készítęfrę: Dr. Gortvny Istwin ügyvéd
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munkáival kezdi eI és azzal parhuzamosan a Krzép.Jőzsefuaľos
térségében indítandó akció pľojektek megvalósítási tervének

kidolgozás tttvégzí'

a rehabilitációs tevékenység anyagi hátľerének megtervezése, a

szüksé ges any agi fonások megszeľzes e, a pénzes zközok kezelése,

a ľehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos megbízasi, vállalkozási
(kivitelezés i) s zerződé s ek e lőkészítése, męgkotés e, azok b etartásáĺrak

folyamatos ellenőľzése, a kir'ítelezesi tevékenységgel kapcsolatos
kifizetések teljesítése,

az Önkorm áĺy zat jav ára vaľosfej l esztési műveletek, vaľosfej iesztési

tanulmányok és városľenđezési rnűszaki tervek megvalósítása, illetve

szo|gźlhatások nyújtás a.

kömyezetalakítás, létesítmények megvalósítása, hasznosítása és

üzemeltetése, a n'É.v' Vm. RT városfejlesztési és rendezési

tevékenységének keľetébe taťtoző kĹilonféle ingatlanügyletek, téľségi

fej lesztés, városfejlesztési tanácsadás'

koordinálás, a célterületen, a városfejlesztési rnűveletekkel éľi nteff

l akos s ág, b érlők, m agĺíntu laj dono sok' és táľsas ágok k<iľéb en.

Rns zvnľyľsEľ ľur,,łĘaľłĺ

1/ A két onkorm án y zat kłozosen vál l alt felad atai :

5l

6.t

1.t

B,I

a.ĺ Az adott városrehabititációs projekt eélkiťĹizéseinek

érvényesítése a ťovárosi tulajdonú ingatlanok esetében is azza|',

hogy idĹĺben és pénzligyileg is csatlď<oznak az adott projekt

nregvalósításźlhoz,

mindent nregtesznek annak érdekében, hogy az ađoĺt

akcíópľojekt előkészítési munkái során fe|számoljek a még

fennáj l ó i ngatl an -ny i lr'ántaľtás i hiányokat- ľendezik az ingatlanok

hi vatalos jogi helyzetét, a vagyonátadási hianyosságokat'

b.!

Készítette: Dr.GorÍvay Isĺĺin iigyvéd
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c.l mindent rnegtesznek a tulajdonukban lévő, a hatásköriikbe

tartozó és az adott program útfelújítási-fejlesztési,
közl eke désfej lesztésĺ és köľny ezetvédelmi, paľkolási fel adatainak

megvalósítása éľdekében,

vállalják, hogy a tutajdonukban lévő és az adott programban

sz",.plő közterĹiletek, zöldfeltiletek sztikség szerinti felújítasi'

fejlesztési munkáit a programmal összhangban elvégzik,

a VIIIT. keľĹileti és a FővIíľosi onkormtnyzat a vĺíľosľehabilitációs
fejlesztési, vagyonkezelési tevékenységet érintő rendeleti

sžabźt|yozźlsaikat összhangba hozzźk-, a joghaľmonnációt
eľvégzik,

a KerĹileti- és Fŕĺvárosi Önkormtnyzat feladata, hogy jogi és

pénztigyi.gazdasági eszközeit ĺlsszehangolva és koncentráltan

Ĺasznosítva megindítsák a városrehabilitáció megvalósításanak
folyamatát.

A Jó zs e fvá ro s ĺ On ko r mányzat r észv étele a Társ asá gban :

a./ Kötelezettséget váltal arÍa, hogy a ľendelkezésre bocsátott

alapítói vagyonon tul, saját fonásból 10 mi|lió Ft. kolcsĺĺnt nyújt

a Táľsaságnak, melyet kcite|es 5 éven belül a kölcsön

felhasználásával elszámolni az Alapítóknak. Továbbiakban, a

varosrehabilítációs fejlesaési varyoncsomagból egy

későbbiekben meghatározott köľű és éľtékii ingatlancsoportot

bocsát a Társaság rendelkezésére.

b./ pénzeszkozöket, ingó és ingatlan eszközöket bocsát az Rt.

rendelkezésére

c./ meghozza az Rt. tevékenységéhez szĹikséges testĹileti és hivatali
dtintéseket, azoknak a lehetőségek keľetein belül soÍon kívĺili
eljarást biztosít,

Tekintettel a hatályos kazbeszerzési tĺirvényre vállďja, hogy vagy

helyi önko rmźnyzati ĺendeletben közszolg á|tatő tevékenységnek

rninősíti a táľsaság tevékenységét, mint k<izcélú szolgaltatást,

vagy minden esetben kiírja a kĺjzbeszerzési eljáľást, tárgyalásos

eljĺáľásként.

đ.l

e.l

2.1

Készĺtettc Dr.Gortvay Istvún ügyvéd
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d.l

ę.l

f./

ugyancsak soron kívüli eljáľást biztosít a hatáskörébe furtoző

hatósági dÖntésekben,

r ésď' v ęsz p źÄy äzatoko n,

meghatarozott fe}tétęlekket segítséget nyújt az akcióprogľamok

me- alósít ásához sztikséges lakasmobilitáshoz. Elősegíti a
ĺ,áĺo srehab ilitáci ó soľiín az új lakásépítést,

viíllalj a, hogy a városmeglijítas akcióprogľarnj ának megfelelően

rendezi és 
- 
biztosítja . a helyi onkonnányzat értékvédelmi

politikájának rnegfelelően . a megvalósításhoz sziikséges

Ĺeavatkozas i e\őirányzatokat, a szükséges nyilvantartási módok

meghatáro zását akertilet építészeti és váľorészi iiroksége teľén'

meghatározott feltételekkel segítséget nyújt az akciőprogľalnok

rnJgvalósít ástthoz a lakás és hetyiségbéľlő ideigienesivógleges

elhelyezésében.

g.l

h.t

J./ A Főváľos onkoľmá nyzata részvétele a Taľsasagban:

a./ Kĺitelezettséget r,állaI 
^Íra, 

hogy 
^ 

rendelkezésľe bocsátott

alapitőlvagyonon túl, saját forrásbil 10 millĺó Ft- kÖlcsont nyújt

u T*.u'ugnuk, melyet kiiteles 5 éven betul a kolcsön

felhasználás źtva| ę|szźlnrolni az A\apítőknak. Továbbiakban, a

vaľosľehabititációs Í'ejlesztési varyoncsomagból egy

késóbbiekben rneghatfuozott kĺ'ríi és értékíĺ ingatlancsopottot

bocsát a Táľsaság ľendelkezéséľe.

b./ dek|arttlja a tcirténeti varosľészek megújítasának pľioritását, a

fejlesz:tési és stľatégiai tervében így a VIII. kertilet

váľo smegúj ítas ának feladatát is a f.ővaľos i fej 1 esztésben,

c-ĺ a Budapest Városľehabilitációs Pľogĺam aLapján . a

városrehabilítácii metoĺtikájanak ęs szĺikséges

eszkozrendszeľének kifejlesztése révén - egyfaita technikai

,.gĺt'égnyújtást ad a váľosmegújítási foýamat közv.etleli

''ä"plóń.k. 
Részt yesz a teľiileten késztilo városrehabilitácios

rn egvalisíthatósági pro gľatnok ki dolgozas ában,

Készítette: Dr. Gortvay István itguéd



d./ részt vállal a meglévő és még késztilő funkcioná]is pénzalapok
koordináIt felhasználĺísa révén a városmegújítási folyamatok
o ss zehangolt iľĺĺny ítas áb an. Az alapok műkĺidtetésénél biztosíli a,
hogy a városľehabilitáció prioritĺíst é|vezzenminđ a megvalósítás
s onen dj éb en, mind a finanszír ozás nagy ságrend éb en,

e./ töľekszik a budapesti váľosmegújítási politika megvatósítását
szolgáló''tertileti r'áľosmegújítási alap'' létrehozására, amely a
vaľosmegújítás feltételeinek kialakítlása érdekében
fulajdonsernleges tárnogatást kívrín nyújtani és ezz'e| is a bizalmi
tőke erősítését kívánja szolgálni,

f./ kezdeményezési, egyeztetesi és koordinációs szerepet váIlal a
váľosrehabilitációval kapcsolatos kormźnyzati lépések
megtételéhez (iogalkotás, finanszirozás terén), szeľepet válla]
továbbá nemzetközi és kttlső forľások pénzeszközeinek
tnegszerzésében'

g./ rneghatározott feltételekkel segítséget nyúj-t az akciőprogramok
megvalósításáůloz szti}séges lakásmobilitáshoz. Elősegíti a
vaľosrehabilitáció soľán az új lakásépítést,

h./ koordinációs szerępet vtúlal abban, hogy a kijelcilt
városrehabil itációs tertileten a krilonfele tartalmú és ori entálts ágú
Íříváľosi pĺogľarnok egymást erősítve szolgálják a
viĺrosrehabilitációs pľogram céljait. (Szociális támogatások,
szociális lakásprogĺam, értékvédelmi programok, áltďános
közmű- és infĺastruktúra-fejlesztések, intézményfejlesztéset
kĺizterĺilet- és zöldteriileti fejlesztések stb. ),

i.l vá||a|ja, hory a vrĺľosmegújítás akcióprogramjának megfeleIően
rendezi és biztosítja - a fővaľosi értékvédelmi politikanak
megfelelően . a megvalósításhoz szükseges beavatkozási
elóitányzatokat, a sztikséges nyilvantartási módok
meghatározását a ťováros építészeti és városi öröksége terén,

j.l vtů|a|ja, hogy az adott r'árosrehabilitációs programban szerepló
eloľegedett víz-csatoma-kazm(lhálózatok sztikség szerinti
felújÍtasĺának, bővítésének a koordinációjaľól gondoskodik.
Továbbá koordinációs szeľepet vállal aZ ' elekfromos
energiahálozat szÍikség szerinti felújítasanak, fejlesztésének
megvalósítasa érdekében.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Készítette: Dr.G o rtvry Istvún tłgyvétl
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k./ A Fĺĺváros onkorm ány zata meghatarozott feltétetekkel s egítséget
nyújt az akcióprogramok megvalósítáĺsźlhoz a lakasbérlők
ideiglenes elhelyezéseiben, oly ľnódon, hogy a segítségnyrijtás
konkľét fonnáit a progralnok jóváhagyása során határozzameg.

Az oTP Bank Rt. részvétele a Társaságban:

a./ Törekszik arta, hogy etlrĺssa a R.É.v. Vm. Rt.-t
információr,al es tanácsaival,.a hitelezési konstrukciók teljes
körű isrnertetésével, valalnint saját szakmai ismereteivel,
kivéve a bank üzleti titok kĺĺrébe esőket,

b.l lnindent megtesz annak éľdekében, hogy a R.É.v. vĺu'
Rĺnek rövid-, közep. és hosszú lejáratri kölcsönöket
bocsásson rendelkęzésre míiveleteinek megvalisíttlsźůloz,
mégpedig kedvezményes, a bank Adlsminősítési és

Fedezetértékelési Szabtiy zatźnak megfelelő. . kamatlábbal, a

bank vezetőségének döntésétól fiiggően,

c,ĺ ha a Társaság. kölcsönöket Vesz fel a tarsaság
tevékenységének megvalisítása céljábil az elfogadott
terĹiletrnegújító progr am źt|ta| megJlatározottak keret ében az
oTP Bank Rt-nél, a bank sziikségesnek tartją hory a két
alapító onkonnányzat ttirekedjen alTa' hogy garanciát
biztosítson a kolcsöntjk odaítélésének megkönnyítése
érdekében, atnennyiben ert a ktilcstinnyújtó megkívánja,
Hilönös tekintette] abban az esetben, ha a hitel az akciő
(művelet) megvalósítasa éľdekében keľii] folyósíüísľą

d./ rninősíti a Társaság által kidolgozott tertilehnegujíto
progľamot az tinkonnányzatok által történő elfogadasa előtt,

e.ĺ az e|fogadott teľületmegújító pľogram végrehajtasa sorän az
<inkonnány zati finans zírozás időszakonkénti rnegny ĺ lasa előtt
pénztigyi sżempontbol értékeli a program megvalósulását és

errőlaťĺnanszíroztłstvégzôonkormányzatottájékoztatja,

f.l a Taľsaság tevékenységének felügyelete soriĺn a
területmegújító pľogram el őľeha ladtaval megnyíló befęktetési,
ingatlanhasznosítási lehetőségekről folyamatosan tájéko ztatja
azOTP Ingatlan Rt.-t,

Készĺteťte: Dr.Gortvay Istvdn ügyvéil
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g.ĺ banki tevékenysége során tÖ,rekszik aÍta) hogy
kÍilső/másodlagos fonásszervezessel segítse a tfusaság ät]rtat

létrehozott beruhiíeások hasznosulását.

III.
A TáRsAsÁG szER\rE?ETE

3'i. ATársaságIeazgatĹĘága:

AzIgązlatóság a részvényesek áitalvćůasztott 3-5 tagból áll.

- A VIII. Ker. tnkormanyzatnakjoga van azlgazgatósőlgba 2
tagot javasolni és onnan visszahívásukra javaslatot tenni-

A Főváľos onkoľm ányzatánakjoga van az Igazgatőságba 2
tagot javasolni és oÍrnan visszahívására javaslatot tenni,
b ele érťve az I gazgatósá g Elncĺkét.

Az oTP Bank Rt.-nek joga van az Igazgatóságba 1 tagot
j avasolni és onnan visszahívására. j avaslatot tenni.

Az Igazgatő.ság Elncikét a Fővaľosi onkorm ényzat áItal delegált
Igazgatősági tagok kciz{il j el ölik.

A m indenkori vezéri g azgati az lgazgatls ág tagi a.

A vezérígazgatő személyéľe a WII. Ker. Ônkormány zat pźůyázatot ir
ki. Errnek alap1án . a Főváros onkormtnyzata véleményét is
fi gy elembe vévs - j elö Iĺ az Igazgatóságb a.

A vezerigazgató hatiískörét és feladatait ktilön szerződés rł)gzíti.

A Yezérigazgatő megválasztásán és visszahívásán kí\Ąil a
munkáltatói jogokat az lgazgatőság gyakorolja a Yezéngazgatóval
szemben.

Készíťette: Dr.Gor|łay Istvón üg1lvéđ



9

IF
I

I

i

A Részvényesek kotelezik magukat, hogy képviselőik a kĺizgyűiési

szavazéts soľán a fęnti ľészvényesi javaslatoknak megfelelően fognak

sravazĺĺ.

' Az tilések pontos időpontját és helyét, a napiľendet 8 nappal előĺe

kell v alamenny i taggal közö|ni, meghívó levélbęn'

3.?. A'ľelĺiryelő Bizottság

A Feltiryelő Bizottság a részvényesek által választott 3 tagból áll

.AVIII.Ker.onkoľmanyzatnakjogavanaFeltigyelő
Bizottságba 1 tagot javasolni és onnan visszahívásáľa
javaslatot tenni'

-AFővarosonkoľmányzatěnakjogavanaFeliigyelő
Bizottságba 1 tagot javasolní és onnan visszďrívasáľa

javaslatot tenni-

- Az oTP Bank Rt..nek joga van a Feltiryelő Bizottságba 1

tagot javasolni és onnan visszahívására javaslatot tenni.

. A Feltigyető Bizoťtság elnöke a VIII. Ker. onkormányzat ät|tzl

javasolt tag.

A Részvényesek kötelezik maguka! hog,v képviselőik a közgyűlési

szavaz'tls soľán a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelően fognak

szavaztrj.

3.3' A Kłinywizsgáiő

A Könywizsgáló személyéľe, ,,!aey táľsaságľa a Fővaľos

o nkonnány zata tesz j avas iatot.
:

Készítete: DnGortvay Istvón iigyvéď
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A Részvényęsek kötelezik magukat, hogy képviselőik a közgyűlési
szavazás során a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelően řógnak
szavazni.

A könywizsgá|ő személyére (társaságra) vonatkozó kijelölési jog aFőviíľos onkormányzatát csak ai a|apitasná| illeti lneg. A
későbbiekben ez a jog aKozgyíi|ést illeti meg.

A NYERESÉG ĘELQSZTÁSĄ

A nyereség felosztása az alaptŐkében való részvétel arányában
toľténik.

Az elsĺĺ 5 üzleti év soľán nyereség felosztásra nern keľtilhet sor.

A Részvényesek kifejezik azonszándékukat, hory anyereséget a fent
meghatározott idoszak elte]tét kĺjvetően fel kívaňjak vónni.

v.
yEBSENY TTLALOM

Az a|apító Részvényesek 
'k<jtelezettséget 

vállalnak arÍa, hogy
segítséget nyújtanak a n.É.v. viil. RT részéľe fejlődéséněĹ
b i aos ítás iír a, az a|étbbiak szeri nt:

- A VIII. Ker. onkormányzai e|őnyben részesíti a R.É.v. vĺI.
RT. szolgáltatásait és segítségnyújtłását fejlesztési tervei
összességének megvalósításĺínál.

rv.

Készítette; Dr,Goroay István iłgyvécl
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- A vI[' Keľ. onkormányzat vállalja, hogy, vagy helyi
: onkonnányzati ľendeletben koxzolgáltató tevékenységnek

minősíti a társaság tevékenységét, mint közcélti szolgáltatást,

vagy minden esetben kiírja a közbeszerząi eljaľást,

, táľgyalásos eljárásként'

- A Főváľos Önkormányzata kifejezi aú, a szandékát, hory a

n.É.v' VilI. RT. meghataľozó szerephez jusson a kertilęti
városfej lesztési politikában.

vI.
ĺ. n.É.v. Ęn. nľ. łĺťrrooÉ$ÉľBr ľrooozaľĄĺ.

A Rehabi]itációs pľogramterv kidolgozására a Tarsaság Igazgatósága
a J őzs efv áro s i onkoľm ány zattől kap m e gbí zást'

A Rehabilitációs pľogramterv elkészultekot ań. azoTP Bank Rt.nek
ęl öminősít ésr e az lgazgatőság m egktildi.

Az oTP Bank Rt. az elóminősítés sonĺn véleményezi a terv

v é grehaj th atős ágát p én zri gy i s zemp ontok a|apj ?n.

Az Igazgatóság a fenti eljárások befejezésekor a két onkormányzat
testülete elé teľjeszti a Ręhabilitációs pľogľamteľvet csatolva az oTP
Bank Rt' minősítését.

A két onkormányzat testülete dont a Rehabilitációs progIam

elfogadásaĺőI, az ahhoz kapcsolódó önkormányzati forľásokról és

vagy-oni j ogok, v agyontargy ak feletti ľendelkezesi j og ätruházas fu ól .

A két onkonn ányzat tęstületí döntése alapján a Taľsaság Kcĺzgyiilése

dönt a program felvállalásaról és felhatallnazást ad az lgazgatőság

r észér e annak végrehaj tásaľa.

Készítette; Dr. Gortvĺl1 Istvlín iipvéd
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A két onkormányzat a Rehabilitációs program végrehajtasďloz
biztosított fonasokat b ankszenĺ Íinanszírozás keretéb en folyósítja.
A Rehabilitációs program megvalósulását legalább az éves
beszámoló során értékelni kell. Az önkornĺányzati forľások
felhasználásával egy-egy beruházási szakasz lezrírásakoľ es a
pľogľam befejezésekor is el kell számo|niazonkorrnányzatok felé.

A Rehabilitációs progľam elszámolásĺ{nak elťogadásaľól a két
onkormányzat testtilete dönt.

A Rehabilitációs pľogramban nem szerepló tevékenységek*re .az

alábbi ak az ir źny adők-.

Térítés ellenében a R.É.v. V[I. RT. az onkorm ányzat szźlmáta az
alábbi tevékenységeket nyúj tj a:

- szolgáltatások,
- bizoľnanyosi tevékenység
- megbízások
- megbízott beruhiĺzói tevékenység

A bizomőnyosi ügyletek eredménye - .leryen az nyereséges' vagy
veszteséges, - teljes egészében az onkoľmányrałot. Ll|eti, illewe
terheli.

Az esetenként megállapított térítés ellenében a R.É.v. VIII- RT.,
harmađik szemé|yek részére is vállalhat munkákat az lgazgatősá,g
jővzlhagyása aląpján, az alábbi formákban:

szo|gźl|tattlso k nyúj tás a,

megbízott beruházási tevékenység.

vII.
PENZUGYEK. łIITELEK

A Társaság számlavezetése az oTP. Bank Rt. kenileti fiók1.ánál
torténik. Ha a Társaság tnásik számlavezető bankot vźiasrt, Ĺlgy az
oTP. Bank Rt. és a Jőzsefvŕlrosi onkormányzat ktztĺtt megkcitĺitt
opciós Szerzódés vonatkozó rendelkezései lesznek iľányadóak.

Készíteťte: Dr-Go ľtvay Istvdn ügvéd

__-
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A hitelek igénybevétele és fęltételei tekintetében az Lgazgatőság
dönt.

Ha a RÉ.v. uII. RT. kölcsönöket vesz fel társasági
tevékenységének rnegvalósításĺának cé|jáĺa, a Fővaros
onkoľrnányzata és a VIII. Ker. onkoĺmźnyzat töľekedni fog arľa,

hogy az ilyen ktilcsönök odaítélésének megkönnyítése érdekében

garanciákat biztosítson, amennyiben a kolcsont nyújtó ezt igényli.

VTII.
nÉszvBľYEK Áľnurĺa.ZÁsA'

Részvény eladás esetén a többi részvényesnek elővásarlási joga van

az ALapitő okíratban szabá|yozoľtak szerint
Egyéb jogcímen történti részv.ény átruházáshoz szükséges a
Közgytílés egyhan gú hozzájárúása,
A részvényt csak abbarr az esetben lehet kivĺilálló személyre
.źĺtruházní, ba az a jelen Részvényesi Megállapodást magára nézve

kötelezően elfogadta, azaz a je|en Részvényesi Megállapodást aláiąa.

x.
EGYEB RENDETKEZESEK

Megallapodás a n.É.v. VIII. RT. ľnÍĺk<jdési idötaľtamara

Ha a VIľ. Ker. Önkorm áĺryzatrészesedése megszíinik a R.É.V. vHI.
RT.-ben, űgy ezęsetben a Közgytilés ľnegsziinteti a Táľsaságot'

g.2. A jelen Megáilapodást atáíró alapító Részvényesek megáIlapodnak

abban, hogy a Társaságnak - a Cégbírósźĺg á|ta| történt bejeryzését

mege|oző - aHbbi költségeit fizetik részvényeik névénékei

artnyálban:

9.1. A jelen
szól.

Keszítette; Dĺ.Gortvĺty IstvĺÍn iigyvéĺI
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. a részvényesi Megáilapodás és az Alapító okirat készítésének
költségei,

: a cégbejegyzési illeték és akłizzétételi díj.

' Budapest 1997
')

BudapestFőváľosJózsefuáľosi BudapestFőváľosOnkoľmányzata,
onkoľmányzat

Képvise|i: Képviseli:
Csécsei BéIa Dr. Demszky Gábor
polgármester főpolgármesteľ

oľszá gos Taka ľékp énztár és Keľes ke delmi Ban k Rt.
képviseli:

. i-Jq
\?,-,
.t\ť,1 \W\J

Készítette: Dľ.Gortvay István üglvéd
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7. sz, melléklet

A n.É.v. vlil. Ř.
vzĺvtl TERVE (millió Ft)

l.) novÉre le x
Miivclct 7.) és 8.) sor

rI.) xlĺ,oÁsox

l.) Szenré|yi jellegű
bér + tíszteletdĺj
járuIekok

2.) Megbízásĺ dĺjak

3.) Első beszeIzćs kiĺItségei

4.) Műkijdésikilrd:ĺsok

5.) Erednlény

6.) Társasági adó

7.) Adózott erednlény

8.) Kunlulá|teredmélly

9.) Saját vng;ĺon vá|tozása

l0.) Saját vagyon

1. év

1'1,4

2. év

"llr'7

48,2
33,0
I5,2

l19

714

14,?

216

I1,6

8r2

8'f

64,8

3. év

68,0

40rf
2J,5
I?,J

1,6

. 3ro

6r0

-3r4

- 314

- 3'4

- 3r4

56,6

55,4
3S,0
t7,4

lr9

716

3,ĺ

0r6

?i

70,7

IB,7

75,5
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cAsľI F.Low (mirlió Ft}

1. év ?. év 3. év

I.l BEIřÉTELEK 4817 73rz 69rs

r.)

2.)

Társaság díjazásn

Társasíg mffkłidési
kö|tség térítés

Amortizáció

7 Lr7 6S,0

0,0

115

0,0

lr5

5,0

l13s.)

u.} KIADÁSoK 5616 64ro

r.) Személyi jellegű
bér + tiszteletdĺ
járulékok

Megbízási díjak

40r?,

27,5
11 ',]

716

48,?
33,0
l5,f

l'9

55,4
38,0
17,4

l192.)

3.)

4.)

Első berendezkedés kii|tsége 3,0

Beruházás
(e|sô beľendezkedés)

Műkiĺdési kiađások
(- amoľtizáció)

Társasńgi zrdó

'lro

6rl

0,6

5rg

2,6

s.)

6.)

ITYITO EGYENLEG
Évps cAsH FLoIľ
zÁni EGYEIľLEG

6O,O
- 719
s2,7.

52rl
1416
66rT

66r7
.515
72rz



KIADÁsoK BoNľÁs^ł

gÉR + TIszTELEľpÍ.l ľoľľÁse

xlłoÁsoK (eFt) 1997. I 998_ I 999.

l. Szellré|yĺ iellesii rlilbľĺĺítłis 40.177,4 48. 152,4 55.3f),,

bér + tiszte|ętdĺi 27.500.0 33.000.0 37.950,0

tb-iánrlěk (39o.Ą + l .st]0 Ft tô/ho) I r.027.4 13.172.4 r5. r02.9

munkaacloi + szakkepz'jänr|ék
(4.5y, + l.57ä)

l.ó50'0 t.980.0 2.27'7,0

II. Meebízĺísi díink 1.600.0 1.920,0 1.920,0

ioei tanácsadás 600.0 '120.0 7?0.0

oénzticvi. adoü-svi tanácsadás 500,0 600.0 600,0

konvw'izssálat 500.0 600.0 600.0

III. Működési kiiltségek 6.0lE.E 7.42Đ.4 7.648.0

irodaszerek. ťriság, biztositás, reklám 800-0 1.000,0 1.000,0

Dosta. távkozlés 1.200.0 1.400.0 1.600.0

amortrzaclo 1.250.0 1.500,0 1.500,0

rezsikoltsés 400;0 500.0 500.0

koztizemi díiak (villany, gäz, vlz)- 300.0 360.0 432.0

séokocsi elszámolás' taxi' kikü|detés 500.0 700.0 700,0

bankköitsés 600.0 700.0 7C0.0

továbbképzés 400.0 400.0 400.0

iparuzési adi 568.8 860.4 816.0

KIADÁSoK (eFt) bavi 10 hóra 12 hóľa

isazsató 300.0 3.000,0 3.600,0

helvettesek (3 Íô) ?00,0 6.000.0 7.200.0

proíekt manaeer (2 fô) 150.0 3.000.0 3.600.0

referens (5 fô) 100,0 5.000.0 ó.000.0

adlninisztrátor (3 fiÔ) 60,0 L800.0 2.160.0

16.800,0 2?.56A,0

orémiurnkeręt (?5o/o) 4.700.0 5.640,0

3-ą.500'0 28,240,0

tisztséĺIviseIôk clí iazása 400.0 4.000.0 4.800,0

MINDOSSZESEIi 27.500,0 33.000.0



MtrtrELETI szÁrvrr,^ł

xr.łpÁsoK (millió Ft}

1. év 2. éw 3. év ös=zes"n

l.) Előkészítés'
fej lesztés 85.r 85,0 39,ó fog,'1

2. tomb
l l l. tömb
I14. tomb
1 15. tonrb

43.?
o t,:

to,:

1ą.7

2.9,3

,n,:

f22,6 349,9 fsĺ,6 831,12.) Felújítĺńs

2. tomb
111. tomb
l lé. tĺĺmb
l 15. tómb

149,0
31,2
3 0,3
12,l

117,9
98,4
95,6
38,0

118,2
59,6
57,8
23,0

i

I

!

I

:

ĺ
I

I

I

I

I

i

t.

3.) Infrastľuktrira 36,8 139,1 '10,9 f46,8

2. tomb
l l l. tömb
il4. tömb
I15. tomb

4,6
10,3

37,4
32,5
ur,r_

9,4
19,6
ot,:

4.) Kiizvil:igítás 95,087r08r0

2. tómb
l l l. tÖmb

t 14. tomb
I 15. tomb

t,: 12,0
36,3
23,5
l5,z



5.) Társaslrázak hítel
támogatńsa f4,4 90,4 59,3 174,1

2. kimb
l1l,-115. tomb f4,4

1,3,4

77,0
12,7
46,6

6.) Teľezésĺ díjak 14,8 33,f 3.5,4 83r4

2. tömb
llL-l15. tomb

7,8
7,0

9,0
24,2

I8,0
L',l,4

7,) Táľsaság díjazása 4fr4 7L,'? 68,0 L82rl

Á.

B.

Tenezési díj

Bonyolítóí díj míiv.
2. tömb
ll1 .-115. tomb

Bonyotítóĺ díj
pénzmĺiveletek
2. tÖmb
111 .-115. tomb

Jutalék
(értékesítés)
2. tomb
l11 .-115. tömb

ó,0

f8r7
16,2
12,5

4L,9
11,4
30,5

44rs
15, I
)9,2

114,9

?'4r7

36,5

8'9

5,6

11,9
)4
9,5

319

1,0
2,9

14,8
4,0

10,8

3rE

3,2
o,6

ĺ7,9
9,5
8,4

8.) Táľsaságmíikiidósi
kiiltség támogatása 5,0 5'0

10.) A
(vissza nem igényelbető) I'03'7 139,9L69,'7

11.1 zes r^foÍđítás 542,8 939,O 758,7 2240,5



mtľvpr.,ETl szÁľrr,ĺ

r.onn,ĺsoK (millió Ft)

1. év 2. és 3. év összesen

?r7,9

2. töntb

t I l-l l5- tonrb

t,0 99,9
I 18,0

'14,'l

t2 1,0

's.l 
Társnsházi tul:rjdonosok

4716 4l,8 100,5
beĺizetése L',?,1

2. tontb
l l l-1l5. tömb

45
i2,6

7,6
34.0

8,5
JJ,J

l4.) Társasházi tulajdonosok
pénziigyi bony. díj ťlz. 3,9 1 1,9 l4,l Ż9,9

2. tomb
l 1 l- l 15. tömb

10
?o

14
9,5

3,3
10,8

l5.) Társashazi tulajdonosok
I1,4 26,9 38,3

hiteltör|esztése

2. tömb
I l l-115. rtimb

6,6
4,8

6,6
20,3

16.) Funkcióvá|tás 9,0 21,6 59,0 89,6

2. tomb
I I l-l l5- tomb 9.0 ?t.6 59,0



t.

I

I

|7.) lłĺívá rosi Reh:lllilitliciils
Alapt p;ily:iz:tt 2ĺl5,0 l ('Ü'0?20,{, (r(r5,0

2- tornb

I | ľ-l l-5. ton)b

135,0
s5,0

70.0
2 r5,0

.ł-i.0

I r5.0

I

Irl

I

18.) Tulajdoltos
ii ll ko rltl ír Il yzil tok
nríiveletilldító befizetése 20,0 20r0

Fövárosi o nko rnlányzat
Józsefvárosi Önkonnányzat

10,0
10,0

r9.) Főv:irosi Onkonnányzat:
kiiznrűfej Iesztésľc
lrefizetés 30,0 20,0 50,0

2. tolnb
111-115. tomb 30,0 20,0

. ' :U '

20.) Józsefvárosi onkormányzat:
' tulajdonosi

beĺizetés 41,8 34,6 91,f 167,6

2. ťomb
1l l-1 l5. tömb 4i,8 3Ą,6 91,2 76',1,6

aa-

f|.) Józsefvńrosi olrkoĺm ányzat
pá|yázat
alapiĺsszeg beÍizetćs ?20,a 285'0 ló0'0 665,0

22.} Můvelet
łisszes forrás 532,8 939,O 768,7 2f4o,5

ossT-esetl 271,8 319,6 z5l,f 84f,6

?4.) Fővĺĺľosi
össr.esclI

nkolrn:ĺtlyzat
3! 5,0 725,Í]
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1997.júnÍus 25. xLvII. évfotyam
10. szám

tAR TALoMJE cvzÉ,r

ľcndclctcĺ

- Budapest F6váľos KÜzgyűlésének łVIgn.m u') számú önXorĺntnyati."noaĺ* 
".rí.városi tnkormányzat szeľvezeđ * ľĺoloĺe*i

Jzaeil}zafuó,| szr|6 .Iĺ|992. (IĺI. 26.) Fóv.
Kgy. számú ľende|et nódosításáľór .......-..-.... a3z

- Bdapest Fđváros KÖ4gyÍilésének łgt|ggł.
(VI. 25.) száĺnú tinkornlállýzaĺ rcnueĺeľe a ŕä
városĺ.Önkormányzł vagyol'líról. a v4gygüáir-
c]ry- ĺ9ryl fuhjdonosĺ jogok gyakä;Jís';l
Ył6n!995. (v- l5.) no*. xgy].sza'nírei-
delet módostásáró| .................... 832

- Buĺĺapest Főváros KözgyĺÍ|ésének 3otlggl.(vi. 25J seÍmú öĺtkoľmányzati rendereL Bu-
dapesť Főváros Öĺrkoľnráoyzata |%)7. évi kiJ|t...$gverésćłőľsző].ó 8ĺlggl. GII. I4J Főv. Kgý.gámrl ľendelet módosításfi 6| ...................- ]... all
Mell€Helek
l.sz: Budapes Fővárm Önkormĺnyzatĺnalc

1997. évi tevezęB bevér|ei ..............- ssz
2. sz.: B.udapesľ Főváľos Öxo"nĺnyzaa 

-.

|997. évrc teľveze.ľ fe|halmozási cćtú
ff nzcszköz.átvételeinek részjerczése... 838

3. sa: Budapest Főváros Örrkormányzatá"'k 
--

. 1997.éviteľveeęükiaoĺsaĺ ................. 839
4. sz.. Budapest rováros Önkorĺnányzaa

kö|tségvet&i intéanényei és a FőpoI-
gármesteri Hivąta| |997. évi tervezett

_ előiľáĺryzatai.-......'............................... 84o
5.sz.: ÖsęesíÉs Budape* ľovĺ'os ÖJ;'- -."

mányzad adrságvolgáIaüľól ............ 900

ó. sa: Łu.dapąs' Fóváros tntoľnrúlyľau
L997. évi teryezeft fe|rijÍtási erŕĺ*-
z1&ąi fel'ldĄton|dnt 

-..... --................. 
j.. 

s0 l7.sz: Bt!đsp€st Fóváľos Ö"ň'ä;ä
1997. evi Ęľvez€ft fejlesztési H"áÁ;

. frlad.ltonkén ........... ....'. n4
8. sz.: A saínhízak *ĺues""ü...ii"já*';;

kapcsoloĺo ktizponti hozzájárulás el-
osztásftrak szabáI1ozása .....:............... 910

- Budape$ Fóváros Közgy0lésének \vVn.(vI. 25.) számú önkoľľnánýzaü ĺendelet';;;;.
riiJeti-t!ľrkomľtn1zarok álmi ĺge'ľyue. veheř livárosi céltámogaÉsró| v'őĺő 45igg5. ĺĺx zs.lľov. Kgy. száĺnri rendęlet nÉdosÍtísáľóI .......- sll

- Budape* Fóváĺos KözgyÍtésórrck 32ĺIgn.M. s') srámú (!nkormĺ,'ý"aĺ ĺenoel"r" íľí
váĺoť. ÖŃoľnán1zď Szervezeti é' I'i;ĹÖáň
ĎzaDflr.aÉró| śzólô ?ĺ1992. (lľI. 26.) Frv-
Kgy. számú rende|et módosĺm"ĺ'ol .*..1....--. y ll

- Budapest Flváľos KözgyÍlésének 33t1g97.(vi. 25J szánú tinkumáľryzati renoeletę a nJváĺosi ÖnkomđłyzaÍ szervezeü é" Múköjési
-S1ĺbáIpatáĺil szüő 7tI992, aĺľ' żoj ].đ'.
Kgy. sámú rcndelet nódosíľásárót ......-.......... glz

- Budapest Fóťá'os KłizgyűIésének 34ĺIw7.
(vI. 25J számú önkoĺn łnyzaliľenoelee a Fđ-
váĺoo'i Önroľmán}zat Szervezeti és MÚködési

:2abályzađľ6l szôIó 7l|Đ2. (tII. 2e.) nov.
Kgy. száĺnlÍ rcndelet módosíđsáľ6' ....-.:.-..-... sll

Budapest ľőváros Kĺizgyűlésćnck
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tNDoKotÁs

Álnláłas iltdo&otós

Budapěśt FÖváľos ľözgyúIésének a Fóľlĺľosi Öuľoľ-yĺĺ'zĺt vagyonárÚ|, a vągyonErgyak feteÜi futajdonsi
.lbgok.gyakoĺtásáĺól oawbĺ:rlíś. ftĹ 

'ö.,äo *-kormáĺlpai Íendelerc a 13. $ (i'b"ke;oÁĺí"'ffi''".'.
ja a vagoĺlkezer szeľveke JÁ io"íoJäřo*ĺ,'ł"ĺ
ľ^ľi|ľs .'-''ok oýan hgatlalr"k; *";.'řil''k'"
ęyes kertited itrkormányzatokkď köuöđ ín.*ä'o.ĺ.-
ľÍó j{abi'iÉcĺos, vĺrośre.pJesi 

"' 
jä"ŕiŕ li*"n.

f1.ĺlĺľo.* fel, éľt6resfiĹ.o'.'-ĺl"* iäíňřď" *
fuÍtl'ető hel}€niik korverí ing"i*. r*^ ä"jľ.ô"e '|oi|ĺosĺ Öntoľmĺnpat É5.a; tń;ř.'*ä*L'o'
ľ.l**y"egn.t mirńsü|. Mivel a'ugyonkälřĚ*"*
eöréŤj' 

.ecy űjabb szervezaÍÍpus :'jént 
-'nł,*řaotol'

ezen főyárosi reĺlde|et kiegészĺtése.

Részletłs iltdololős

Az I, š-hoz

.l.,dT* Fó\ŕeos KözgyÍlésének a Fóváĺosi tnkoľ.
ľanr' vag1onáĺól, a vagyonáryyakfeletti tutĺidonosijogok gya|ĺoľtás &ó| s?ś6 nil síí ĺv. i] J 

.Jäi'iřon.

korĺnályzati rendetďe 13. $.łrat (t) bekezd&éb€{lĺnéielöli az önkoľmány"oti uagyoůe'eló'ň"u''
ľTk.' Fóváĺosi tľ*ormĺnpat 

"ĺ"l*i' ĺ.il .'.tóa|ĺkulásívat téľeJffi gazdasĺgi u'sasáŕĺ' jiř*+
nyei' kőatn*nú táľsaságď' a Fópo'sá*;ři.ľř"*,
ľuPbĺ a fo3atonllĺépes onľorńĺnňĺ.-öä**-
Iésére, hasznosításĺľa 

-'|ogszabályi'eooeu"iźs .4;ĺo. speciá|isan e célra tĺľsaĺgi íoľĺnában lérďrozoą a

|.9]Ť*' 9ľ9*4r'o. több;égi t'tą,d;;b;ř;ő 
""gyolüezelő áĺsaság' iuetve eiyszcńřly* c-ä"e'tánasás.

E]6fordul azonban, hogy a főrdrosi és a }arÜIeti ineat|$not fejleszlés&e' rciélĺ'eń, ;c'"ffi"ńl,t**,
töfi bök rehabit itác,őjáń oly móooň'kero' ;;.il; ..s'Ęálisan erľe a fetadđľa. E*ĺ** e*-du"áä-'iäo.ságok végzik, uelyekben a tęńileti ď"łil'ĺí'äot
többségi részeseĺ|ése rnel|ett . ľo'e.*i ořääí''-.
tot csak kisebb ľéľłesedés i|teti meg.Ězi"Joňlją t..gyp ilrtn szervezeeket is a ffiváľos ř.sy"'k*.iłä;"
ktĺzé lelpssen soľolni'

A 2- S'hoz

Az önkor'nányz.rti ľendeletnek hatátyba lépĺrtő ľeľdelkezést kel| tlnl.üllnazni a iogszabályi cIőŕđň'Ĺĺn.g.
felelően.

Budapest Fôváľos Közgyfilósćnek
- 3a!|9m.ľ!.25.)száĺnlÍ önkorňiányzatírcndelcte

Budapcst Fő'város Ônkormín yzata t997.ĺni tolrJg".tää.ő| szótó811Đ7, CüI.14.) ľőv. Kgý. szánú rcľdclct*ĺł,*ĺtł'ĺ'ň-,

-B9dapest 
Fóvároa Közgyúlése az állanúÉzmrtásrol

Ęđ6: trbbs?ör móoosít'on - l9pz evi-iŕxvIu. tor.u.9ł^0ĺ' $ (I) bekezaésene'c ľenamniĹĺsa.ulopiĺn *ďábbiak szerÍnt módosĺtja Buoapest eouĺä]-ö'*o",$.wu |997. évi roĺtsegveaśerĺ .oolo'.rIuoo'
mód'mÍtott 8/i99Z (ill. 14.) řov. xgi. s"ĺ'nř''ňäa.t"t
(továbbiakbaí[ alapľendebľ).

/.s

. ,(1) Az 1997' áfiĺis l.-ľnájus 2Ü. között póüelG
lf,lĺyzatl€Í't bizťośÍtoÜ átlami ńnogaľđsok, aŕ ÉłvettpéÍtz€szközök'Íer"bevétele' illetöt-eg 

-"uotl,đte*",

valamint egyéb, a feladat.végĺehajnsňoo ľnícJooo
đfińnyzľlmerf,ezések miatt o' 

"ńpń"áá",t 
i.-í ĺ'lbekezdéséberr ĺnegáI|npított.

ľja{ĺsi6osveget t 92ĹcłlqF.łĺal,
bevéte|i főö'sveget l 92s ezerFt-nŕ

megemeli, és Budapest Fóvárcs o*omwyzaa lĺsl.
évi köItségveÉse

(2) 

^z 
(I) bełBzdés szeĺinti:

- ľvęęü főÖsvegvá|tozás el6iľányzaľ+sopoĺon-káli i'ssuegét az ]. ę. melléktetl. ĺ,szlo-ä'-."- a módosított beváeli fóösszeg eloiĺnyäřsopoľ.
. to."iĺti tlsszcgét az l. g' meĺle*let'.i*i.ńľ

szerint haÉľozza nter.
(3) A tervbe vett 

-
a)..9l 23f ezerFt összegű állami ámogatásból ĺneg-emeli

- a elepülési foýékony hulladék árblmďtaÍ'Ításá.
nak Úmogaús,,,| a ,,ĺi!o7,c. eoveođ illeđřś-
tisf lĺltá8i és Kömyezeneĺeh i Kft.;
címen

- a. únĺdalmi szervezedc' 
"'"oo,Í"i,?ĺ-"ä,*ĺ*i+leľnatÍY gŕ'|'ázak. ]á'nogaűsá.. ;- ří,;8üoAlrmaüvSzÍnházakÉmogitása'' -J,,v-J

cíĺnen - 
8o000ezeľFt.tat

ntődosÍolt kiadási
ft'összEBét
módosított bevételi
főłissze&t
|ťányának összeľét

ál|apíľja meg.

|u989 236 ezeľ Ft-barl

161 60t 336ezerFt-baĺl
21 387 900 eeeľ F,t.ban
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FovÁRosI Ktztot.rY

I997.június 25.
- a hatáľátkelőtrclvek fenntaftáýűak Únloltĺtásót a

''720lÚt-'llĺorennruűs'..ĺŕ"i.*ł?.ä1Íeuul,- a helyi önkoľmánpa'ti iii"'i.ĺ."ä "ä.**o*
és ćnekkaľok 

{9ľ-atĺsĺt ;;řř äu*p.'.i
,. FesztíváIzenetuĺ'' cíňen 

- _ 
giňb"*iih."l.

, b) I0 693 ezer Ft összegĺi meghatáľozott cétfa áďettpénzeszközból nregemeĺi a-ha1iJĹí'liřř,ř'l..]'iíiĺ'u.l.
- jöYedelempótl6 tĺmogat-lĹsát lĺilsöääň.tal'
-.-rendszeres szociá|is sęgétyét 

- - 
šśąáő,iu"l

u "7p1lgazga6si és Hatósáli Ügo''uii'; Jň"*

"'oĺÍ,*.".##ľäffi 1Í3ľ,-äĺtrHÍš"**ľI}m
.{.1láľgyÉva követő ktltelezettségek. cÍm 

.---- - 'ďóiľányartát 2368?ffiezeĺFt-tal
ľľt.rqq' a,,8l l 6 AoossĺgsmlgĺLi';lň, 

"loiä']*"'*nak tyidej ĺi, azonos tisszelo no-""n*'.u".ľ.. "
,í1| +, |99?. februir l.;žrol e'veíy"s'łTJňenv.t espóť^IĺF-k'' Yalami il a nr i nilná bér- toüoĹ i..i" j.!äĺ.re*

a,,y?!0 Átta|ános hľtalék'' címe|óyárryzatfi T33?3ezerFt.al

.ffi üä.":ť:ł;ľ,k.Tľ,'ůŤtrff:ĺ;ľ-.ľjř.iltrj{ruléJ<olc l00 55 t ezer Ft)'.g"'n.]i-oi-eäiän..i'''.*
elóíľánrf.1taiĹ

' {9) 
^ 

kozokEĺris kÖzéptávrÍ ÍeladaEljátási, fejlesztési
.tľÍ9un lo"ĺľ'"eyou rö.ie.ri, terségĹés ffi!äl|il''"o"-tok ĺénlogotÍsíĺa léretpzott ľo"fipĺ,'liltřiuio uu.gyonínuk fedezďe biz.osl ľása
érdekében

9skľ*ti q,9lo3 okarĺs! *.d&:' 
"1ĺTäffiľ.#.'eezelegy.idejúleg,azonosösslłgűe|őiťulyzatotuiztosĺ

ľ'"ĺł';ľj'"ĺ.."łosixozoĹuů;ľ;iíö.ií'íili,iii"pĺ.-
(10) A Fóváĺosi TÍzottóparalrcnlokság tecłrnitaĺ

ĺ#'ffi.HJjf "Mtffi#á##F
cĹrĺlen betul az ,,l. Fovaĺosi rĺ-ä-'ĺpii."śłin"ag
lT|ľk' fej|esaése. feladatot az alábbi ĺéęfeladĺokrabontie

-- Ne|Ézkarcgó,rĺájrĺ gép^járm{ifecskendók besaeĺzése
til&ornlfu iyzaü sł1ft iárĺs b' aóĺđä ?u,ilääusl

. Riasztási |lÁ|6zato nn,*o,.*'uĺľl,ffi#i"*ürllogątáqa łooooeze.Ěl.- Túzvédelmi vakfelszerďések bń;;;äJ "
sĺ'ogaMsa 24 000e'Ft.

-. Készenléti,,K'' teheľgép.1.í,rmt".t Ĺířřj"'.rtfuitogotása 
24 0m u,'_,rr'

, .(J!) Á költségľetési rcnĺetetben ml!Ĺ""ä*i.ľ.l.
Újltási cé.ltarta|etđt ĺelaoara toneno ;ovffiaääiart- a"9l4?aklaÉsi ágĘBt fehjjlÉł 

"é|ňřnň;;;.'
"Í^^ť{|Ąy'otát .. . |50@0e zełft.tĄI,_ a'9143. Gyemlekvéde|mi ác.'"'-}ä;jÍtÁ. ä.tĺta|éka'' cím el6irányzatát -50 

ooo e-äFt-rä,- 
1 ::?lť.Kuttuľális ásázĺt felo;ĺus céiň'1ďď.;
ttl|l etou.anyzatát I0000ezerFt.oal,.sknľl g1z9t egyidejĺĺteg megeĺneti

- a''8 l02 htéanényfelrÍ;íľdł cÍnietđrán1zarál

-- 
(q) A ,,8104 tntormĺnyzati fejlesaések,, ďmen aKtiz|ekedési felac.ľo{ rll. Éoryanřĺüäi.jeuo fejlesaé.. sek l2..H-ungárĺa 

]q..5onzerűí'ĺtJsäsĺl. 
jpĺľe.i szaŁasz

ę qz. v.--tlj induló'tbjleszÉseŕ4' EňJí.i" Lrn. korsze.ÍfisÍt&e IIL ütenl.QaJe.otaljĺm 
".-ritsä'yoi 0t), ľala.miat a -9124 Évkt'zi-indířásn teĺięłtt beru]rázásoktanalék elóiránvzata'' cÍnren a rozleŕloesi felad.1toklĺÖzötta ó. Hunqár.iaaĹ l,;.złil'.ľs" iřlu. otenr (xĺ

$nyai úrÜrci1t) felaĺaoľai6*ň;; ris a,,8104onkoĺmáĺlrati fejlesaéseŕ;;Íňil;. K.í;Ekedé$ fe|.
{1to|c ul.folyan{lT lévő fej|esztéseňll 

',12- Hun-gáľia kľt' (Könvves {ĺn$l mj l;jdäá a.Satgotaľ-jíni lít-U|lói .í.Ioloľ (ĺIlb. á; uŕ 
'".l.*a- megne-

vezéssel & 3 097.?ú eá pt a*i"řř ipsz. évi el&iĺányzattĺl lugyja ;ova
.(1).Ą ą. (DBR) nlętnóvono| épÍrés&rck beru|lázói fet-

adatai elláľására mega|atďľíva iu'ulo ui tóľfstdkéjé-nek hiaosÍtása érdekében a ,,9I?L Évŕozi indíľÁsla
teÍvezett beľuházÁsok tuhlék előirányzgh- cÍnEn
tfrvezľ;B.,,4. (DBR) mgü.6'onđ I. szakasz épÍtése''
feladaĺ elóiľínyzatát t0o-đoďezerrt-nI
csöl*entÍ, és ez.ze| egyÍdejÚles 

"4on*-ou*.gű eló'iľányzrrło biztosÍt u- ti i,u{s Áĺoaĺs o sxv Rr.

' týre a DBR Meuó Kfí. oosol.eje'rcl. oĹtosĺmsíľa''t crmen.

J| (8)-Á Jőzsefvírosi rehabilitáciös városfei|esztési t
l| pPgT1 koordinálđsára lfuehozott reszvenviasasas |l|| mnřl l(iaít8ok ft&zetére a -8104 Önkomúnvłlti ĺeř ||
l lesztések" cÍĺn Lalđsépfrési, -mobiliÉsi ĺĺáĺíor Ĺií |
l 4|-6, váľosÍehabiütáció fóvírosi tánogatátsa;; 

- .* 
!

I .ä,ää*Ä?ffi'ése me|letr " '''ŕÍ,ouľÍiT*ĺ....ff. IA. Józsefvárosi Re|ubilifáci6s * .Ýaĺosĺe;iJ'ie*i 'ni.

0 .Ítrśĺffiľĺ';l"a#ľ, ľx,:Ł.:xľĺ''ru, b
ezer Ft müköđési úmogatás.

vahrnint az alábbi cÍmek el6i,ĺ^y.ĺľ 
700 ezeľFt-tat,

- ,,3l5l Ped.ĺg6gus és Nővéĺfuáliđ'

- Jó20 CsonkaJános Műszak' 
''lđľšäffiľI

-,,4znCseppkő utcai Gyermeko..'n# 
o* o-',

_ s|o1 Radn6d Miklós Színház,, 
2 3@ ezeľ R.tat'

- .lt9l BodapestBá9,.TĘ" ł#8#ľtrr- -540l Fór'árbsi SzabóErvin rłny,ar*.,..

- 
(]2ł 1Mikĺoszkóp Sďnpađ ,":ffi'řJJľ.'T"i

történó jogutód né|kuti mąqszĺnese js? iłL'o*iops1ĺnp.o Kht. 1997. jli|ius t$vel ń'rĺ"đrcr.iää"
miatt

"g$Pt a ,,tfn? Színházi o'ď :n',ľ:LffTl#,
yÍĺĺÚľĺ,* in t ézményracionalizfláíĺ 

"ĺlĺ"l'ugĺ 
Ĺääo-.lt5nyza6t, 

euel egýi oe.! ĺleg
- a fe|nrcrüló szenlé5'; jetlegÍ kifizetések (végki-

etégÍtés stb.) feoezeténđk uĚo.ĺtĺo e'o.ŕeü"ľ.'

megetrcti az,5 106 

"'**on'3,ľĺ.?Tl* 
5LĺtúlpaIfi (ebből: szenÉtyĺ taaisot l-l:i?-;;ň

munk&ldókatterhđő jĺlľutékok s zorLerró, 
-

i.
Żi

ľ.*
l|.:jŠt.'
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Ref.:/rev/ szerzy'taľď szind l0.doc

A B.É.v. vr[. RT.
nÉ s zvnrĺyn sprľĺp x ľĺ n cÁr,r,.tpoo ÁsA

Mely létľejĺitt egyrészľől:

|./ Budapest Főváros Józsefváľosi Önkorminyzat
1082 Budapest Baross u. 65-67.
Képviselí: Csécsei Béla polgármester

2|. BudapestFőváros Önkormányzata
1052 Budapest Városház u. 9_l 1.

Képviseli:Dľ. Demszky Gáboľ főpolgáľmesteľ

3/. Országos Takaľékpénztár és Kereskedelmĺ Bank Rt.
a továbbiakban rÓviden: oTP. Bank Rt.
1051 Budapest, Nádor u. 16.

Képviseli: (,.u/,r s A/ĺc ć" Lc7azr1<;{(
)s !l'.'i'ĺ . .-. -..

között az a|ábbiak,7:!,ľ-,í.,, k! z sr../,//bĺ,. ć7 .

A jelen MegáIlapodás célja, hogy meghatározza a R.É.v. VIII. Rt. belső
miĺk<idési feltételeit, miĺkĺidésének rendj ét, tevékenységi kcirét a Részvényes ek
vá|lalásait, kĺitelezettségeit egymáshoz való viszonyukat.

I.

A JELEN MEGÁLLAPoJÁsHoz KAPCsoLoDo
ALAPÍTó 0KIRAT

A Budapest Főváľos Józsefvárosi Onkormányzat, a Budapest F'őváľos
Onkoľmányzata és az országos Takarékpénztźr es Kereskedelmi Bank Rt.

Készítette: Dr.Gortvay IsÍvlźĺ iignéd



t997 _ hó napján a jelen Szerződés a|áfuásáva7 egyidejüleg zárt
Részvénytáĺsaságot hoznak létre.

Az Bt. neve: n.É.v. VIII. Józsefváľosi Rehabilitációs és o
Váľosfej lesztésĺ Részvénytársaság

Az Rt rtivid neve: RÉ.v. VIII. Rt.
Az Rt. székÍrelye: 1082 Budapest Baross u.65{7
Az Rt. alaptőkéje: 60,000.000.- Ft, azazhafuznmi|lió x'oľint

Az alaptőke felosztásą:

A Budapest Főváros Józsefváľosi onkoľmányzat jegyzi az a|aptőke
51 vo.źIt, azaz 3060 db. 10.000.. Ft. névéľtélnĺ részvén;rt, cisszesen
30'600.000.. Ft. éľtékben.

A Budapest Főváľos OnkoľmÄnyzat jegyzi az a|aptőke 39,l vo-.át,
azaz 2.346 db. 10.000.- Ft. névértéHĺ ľészvényt, összesen 23'4ó0.000..
Ft. éľtékben.

Az országos Takaľékpénztár és Keľeskede|mi Bank R.t. jegyzi az
alaptőke 9,9 vo.źIt, azaz 594 db. 10.000.- Ft. névértékű részvényt,
összesen 5.940.000.. Ft. értékben.

II.

,ł ľÁnsĺsÁc ns.ł RnszvÉnynsnr ľu,ĺnaľĺ

^.t,ł. ľÁnsasÁc pľr,ĺ.oa,ľa

A Tiĺrsaság tervezett feladata a Józsefráľosi Városfejlesztési és
Vi{rosrehabil'itációs akció területek elkészítése, az ott alkalmazni
indokolt rehabilitációs feltételek és eszközrendszerek miĺkĺidtetése, a
Fővárosi és Kertileti érdekeltségű megvalósíthatósági tanulmányok,
tervek elkészítése, a megvalósítas előkészítésének kooľdinálasa,

a Társaság atewezstt munkát a Baľoss - Mĺíria - Krudy - Szentkirályi u.
- Lőrinc pap tér által hatarolt un- 2- jelii tomb megvalósítási munkáival

l, -l

2./

Készítette: Dľ.Gortvay Istytŕn iigyłéd



3.t

4.1

5.ĺ

6./

7.1

kezdi ęl és azza| párhuzamosan a Kozép-Iizsefuaros térségében
indítandó akció pľoj ektek megvalós ítási tervének ki dol gozas źlt v éga,

a rehabilitációs tevékenység anyagi hátterének megtervezése, a
sziikséges anyagi források megszeĺzése, a pénzeszk<izök kezelése,

a rehabilitációs tevékenységge| kapcsolatos megbízasi, vá'llalkozási
(kivitelezési) szerződések előkészítése, megk<itése, azok bętartásának
folyamatos ellenőrzése, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
kifi zetések teljesítése,

az Onkoľmányzat javára varosfejlesztési műveletek, városfejlesztési
tanulmányok és városrendezési miĺszaki tervek megvalósítrĺsa, illetve
szo| gá|tatáts ok nyújtás a,

kĺirnyezetalakítás, Iétesítmények megvalósítasa, hasznosítása és
tizemeltetése, a R.É.V. Vil. RT varosfejlesztési és rendezési
tevékenységének keľetébe tartozó kĺil<'nféle ingatlantigyletek, ténégi
fejlesztés, városfejlesztési tanácsadás,

koordinálás a céltęruleten a városfejlesztési múveletekkel érintett
lakos s ág, bérl ők, magántul aj donosok és társas ágok körében.

B.ĺ
RnszvÉľvrľsnx rrr,a u,ł.r.ł.l

A két Onkormányzat közcisęn vállalt feladatai:

a./ Az adott viírosrehabilitaciós projekt célkitiĺzéseinek érvényesítése a
fővárosi tulajdonú ingatlanok esetében is azra|, hogy időben és
pénzugyi|eg is csatlakoznak az adotlprojekt megvalósít ásálhoz,

b./ mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adott akcióprojekt
előkészítési munkĺi sonán felszámoljak a még fennálló ingatlan-
nyilvántartási hiányokat, rendezik az ingatlanok hivata|os jogi
helyzetét, a vagyonátadási hianyosságokat,

c./ mindent megtesznek a nrlajdonukban lévő, a hatískortikbe tartozó és

az adott proglam útfelúj ítási- fejl esztési, kozlekedésfej lesztési és

komyezetvédelmi, parkolási feladatainak megvalósítása érdekében,

Készítette: Đr. Gortvay Istvón ügyvéď
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d.l

ę.l

vállalják, hogy a ulajdonukban lévĺĺ és az adott programban
szereplő koztertiletek, zoldfelületek szĹikség szerinti felújítasi,
fejlesztési munkáit a programmal összhangban elvégzit

a VIII. kerületi és a Fővárosi Önkormányr.at a városrehabilitaciós
fejlesztési, vagyonkezelési tevékenységet érintő rendeleti
szabźilyozásaikatosszhangbahozzák,a jogharmonizáciőtelvégzik,

a Keľĺileti. és Fővarosi Önkoľmányzat fe|adata, hogy jogi es
penztigyĹgazdasági eszkozeit osszehangolva és koncentráltan
hasznosítva megindítsak a városrehabilitáció megvalósíüásának
folyamatát.

A Jĺĺzsefuáľosi Önkormányzat részvétele a Társaságban:

a./ Kotelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre bocsátott alapítoi
vagJonon túl, saját fonásból l0 millĺó Ft. kölcsönt nyújt a
Társaságnak, mely köteles 5 éven beltil a kolcsÖn felhasználásával
elszámolni az Alapitőknak. Továbbiakban, a váľosrehabilitációs
fejlesztési vag-yoncsomagból egy későbbiekben meghatározott ktiní
és értékrĺ ingatlancsopoľtot bocsát a Társaság rendelkezésére.

b.ĺ pénzeszközoket, ingó es ingatlan eszkozöket bocsát az Rt.
rendelkezésére

c.l meghozza az Rt. tevékenységéhez szükséges testĺileti és hivatali
d<ĺntéseket, azoknak a lehetőségek keretein belül soron kí\,iili
eljárást biztosít,

Tekintettel a hatályos kozbeszelzési tcĺrvényre vállalja, hogy vagy
helyi önkormányzati rendeletben közszolgáltató tevékenységnek
min<ĺsíti a társaság tevékenységét, mint közcélú szolgáltatást, vagy
minden esetben kiírja a közbeszerzesi eljárast, tárgyalásos
eljárásként.

d./ részt vesz péůy áratokon,

f.l

Készíteĺte: Dr.Gortvay Istvón iipvéd



e./ meghatározott feltételekkel segítséget nytqt az akcióprogľamok
megvalósításához szükséges lakásmobilitáshoz. Elősegíti a

városrehabilitáció soľán az rij lakásépítést'

vállalja, hogy a városmegújítás akcióprogľaľrjának megfelelően
rendezi és biztosítja . a helyi Ônkormányzat értékvéde|mi
politikájának megfelelően - a.megvďósítashoz szĺrkséges
beavatkozási előiľányzatokat, a sztikséges nyilvántaľtási móđok
meghatározását a kertilet építészeti és várorészi öröksége teľén,

h./ meghatÁrozotl feltételekkel segítséget nyűjt az akciópľogľamok
megvalósításához a lakas és helyiségbéľlő ideiglenes/végleges
elhelyezésében.

A Főváros onkoľmányzata ľészvétele a Társaságban:

a./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre bocsátott alapítói
vagyonon túl, saját fonasból 10 mi|Iĺó Ft- kölcsĺjnt nyújt a
Társaságnak, mely koteles 5 éven belul a kolcsön felhasználásáva|
elszámolni az A|apitóknak. Továbbiakban' a városľehabilitációs
fejlesztési vagyoncsomagbóI egy későbbiekben nreghatarozott korű
és értéHĺ ingatlancsopoľtot bocsát a Társaság ręndelkezésére.

b'l deklarďja a torténeti váľosrészek megujítasanak prioritását, a

fejlesztési és shatégiai terĺében igy a VIII. kerület
városmegrijításának feladatát is a Ítívárosi fej lesztésben,

c.ĺ a Budapest Városľehabilitációs Program alapjrán . a

városrehabilitació metodikájának és szükséges eszközrendszerének
kifejlesztése révén - egyfajta technikai segítségnyujtast ad a

városmegújítrĺsi folyamat közvetlen szeľeplőinek' Részt vesz a
tertileten késztilő váľosľehabilitációs megvďósíthatósági progĺamok
kidolgozásában,

d.l ĺészt vallď a nreglévő és még készülő funkcionális pénzalapok
koordinált felhasználasa révén a vĺĺrosĺnegújítasi folyamatok
összehangolt iľányításában' Az alapok műkodtetésénél biztosítja,
hogy a városrehabilitĺáció pľioritast é|vezzen mind a megvalósítás

s orrendj éb en, min d a fi nans zíro zás nagy sáęren dj é be n,

3.t
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e./

f.ĺ

s./

i./

j.ĺ

törekszik a buđapesti váľosmegrijítasi politika megvalósitását
szolgáló ''tertileti városmegújítasi alap'. létrehozására, amely a
városm egrij ítás fęltételęinek kiďakítása érdekében tul aj donsemleges
támogatást kívan nyrijtani és ez.zel is a bizalmi tőke erősítését
kívánja szolgálni,

kezdeményezési, egyeztetési és koordinációs szerepet vállal a
vĺĺrosrehabilitációval kapcsolatos kormányzađ lepések megĺ;éte|éhez

fogalkotás, finanszírozás terén), szerepet vállď továbbá nemzetkozi
é s ktil ső forľások pénzesrkozei nek me gszerzés ében,

meghatározott feltételelĺJ<el segítséget nyújt az akcióprogramok
megvalósításához szükséges lakásmobilitáshoz. Elősegíti a
városrehabilitáció során az lij lakásépítést,

h./ koordinációs szerepet vállal abban, hogy a kijelolt
városrehabilitációs tęrületen a kĺilönféle tartalmli és orientáltságu
fővárosi programok egymást erősítve szolgálják a
városrehabilitációs program céljait' (Szociális támogatások,
szociális lakásprogram, értékvédelmi programok, általános kozmu-
é s i n fras truktuľa - fej les ztés ek, intézĺnényfej l es zté sek, közteľtilet- és

zö lđtęrtileti fej lesztések stb.),

vállalja, hogy a városmegújítás akcióprogramjának megfele]ően
rendezi és biaosítja - a fĺĺvárosi értékvédelmi politikának
megfelelően - a megvalósíüíshoz sziikséges beavatkozási
e|őirányzatokat, a szükséges nyilvántaľtĺĺsi módok meghatározäsát a
fováros építészeti és városi łirölcsége terén,

vállalja, hogy az adott városrehabilitációs programban szereplő
elöregedett víz-csatoma-kozmíihálózatok sztikség szerinti
felújítrĺsának' bővítésének a koordinációjźrőI gondoskodik.
Továbbá koordinációs szerepet vállal az elektromos energiahä|őzat
sztikség szerinti felujítasának, fejlesztésének megvalósítása
érdekében.

A Fĺĺváros Önkoľmanyzata meghatározott feltételekkel segítséget
nyujt az akciőprogľamok megvalósításához a lakásbérlők ideiglenes
elhelyezéseiben, oly módon, hogy a segítségnyujtĺĺs konkét formáit
a programok jóváhagyása során határor.zameg.
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4.1 Az oTP Bank Rt. részvétele a Társaságban:

a.l Töreksák aĺra, hogy ellássa a R'É.v. vnl' Rt.-t információval
és tanácsaival, a hitelezési konstrukciók teljes körű
ismertetésével, vďamint saját szakmai isrnereteivel, kivéve a
bank tizleti titok körébe esőket.

b./ mindent megtesz annak érdekében, hogy a R.É.V. VIII. Rt-
nek rövid-, közép- és hosszri lejárahi kölcsönöket bocsasson
rendelkezésre miíveleteinek megvalósítästůtoz, mégpedig
kedvezményes, a bank Adósminősítési és

Fedezetértékelési Szabtiyzatźnak megfelelő kamatlábbal, x

bank vezstőségének dcintésétől fiiggően,

c./ ha a Társaság. kölcsłinoket vesz fel a tĺłrsaság tevékenységének
rnegvalósítása céljábő| az elfogadott területmegrijító progľam
által meghatározottak keretében az oTP Bank Rt-nél, a bank
szükségesnek taĺtja, hogy a két alapító onkormányzat törekedjen
alTa' hogy garanciát biztosítson a kĺilcs<inök odaítélésének
megkönnyítése érdekében, amennyiben ezt a kölcsönnyrijtó
rnegkívánja, kÚlön<is tekintettel abban az esetben, ha ahite| az
akció (művelet) megvalósítása érdekében keľül folyósításra,

d./ minősíti a Társaság által kidolgozoff területmegújító progľamot
az önkormilnyzatok által töľténő elfogadasa előtt,

e./ az elfogadott teriiletmegújító program végrehajtása során az
önkormányzati Íinanszírozás időszakonkénti megnyílása előtt

péĺuiigyi szempontból értékeli a program megvďósulását és enől
a finanszíro zźst végző onkormányz atot tźtjékoztatj4

f./ a Társaság tevékenységének felttgyelete során a terii|etmegújító
program előrehaladtával megnyíló befektetési, ingatlanhasz-
nosítasi lehetőségekľől folyamatosan tájékoztatja az oTP Ingatlan
Rt.-Ĺ

g.l banki tevékenysége soľłĺn törekszik arra, hogy ktilsó/másodlagos
forrásszervezéssel segítse a társaság által létľehozott beruházások
hasznosulását.
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3.I. ATáľsaságlgazgatóságal

Az lgazgatőság a részvényesek á|tal vá|asztott 3.5 tagból áll.

- A VIII. Ker. onkoľmányzafuiak joga v^ÍI azIgazgatőságba} tagot
javasolni és onnan visszahívásukĺa javaslatot tenni.

- A Főváros tnkormányzatźnak joga van azIgazgatőságba 2 tagot
javasolni és onnan visszahívásĺĺra javaslatot tenni, beleéľtve az
Igazgatőság Elnökét.

Az oTP Bank Rt.-nek joga vaĺ az lgazgatőságba 1 tagot
javasolni és onnan visszahívására javas|atot tenni.

Az Igazgatóság Elnökét a Fővárosi onkormányzat áltď delegált
Igązgatőságs tagok közül jelölik.

A mindenkon vezéigazgatő az Igazgatóság tagia.

Avezéngazgató személyére a VIII. Ker. Önkormányzatpáiyźnatot ír ki.
Ennek ďapján - a Ftĺváros onkormĺłnyzata véleményét is figyelembe
véve - j elö|i az lgazgatóságba.

A vezérigazgatő hatásktirét és feladatait hi|ön szęrződésrogziti.

A Vezérigazgatő megválasztásán és visszahívásán kívtil a munkáltatói
j ogokat az lgazgatős ág gyakorolj a a Y ezérigazgatóval szemben.

A Részvényesek ktitelezik magukat, hogy képviselőik a kozgyr'i|ési
szavazás során a fenti részvényesi javaslatoknak megfelel<ĺen fognak
sravazni.

Az ĺi|ések pontos időpontját és helyét, a napřendet 8 nappal e|őre kel|
val amenny i tagga| közĺilni, megh ívó levé|ben.
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3.2. A Fe|tigyelő Bizottság

A-Felügyelő Bizottság arészvényesek által választott 4 tagbő| źil-

- A VIII. Keľ. onkormanyzatnak joga van a Felügyelő Bizottságba
I' tagot javasolni és onnan visszahívłására javaslatot tenni'

- A Főváros Önkormanyzatánakjoga van a Felügyelő Bizottságba
2 tagot javasolni és onnan visszahívására javaslatot tenni.

- Az oTP Bank Rt.-nek joga vaĺ a Felugyelő Bizottságba I tagot
javasolni és onnan visszahívrására javaslatot tenni.

- A Fetügyelő Bizottság eln<ike a Fővárosi onkormányzat á|ta|
javasolt tag.

A Részvényesek kłitelszik maguka! hogy képviselőik a k0zgyiĺlési
szavazás során a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelően fognak
szavazni-

3.3. A Kiinywizsgáló

A Konywizsgáló személyére, viEY társaságĺa a Főváros
Ónkormány zata tesz j av asl atot.

A Részvényesek köte|ezik magukat, hogy képviselőik a kĺizgyrilési
szavazás során a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelően fognak
szavazĺń.

A könyĺ.vizsgá|ő személyére (társaságra) vonatkozó kljelölési jog a

Főváros onkormányzatiÍ csak az a|apitásnál illeti meg. A későbbiekben
ez a jogaKazgyu|ést illeti meg.
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IV.
AJV!{I'RESEG F.ELoszTÁsA.

A nyereség felosztása aza|aptőkében vďó résnłétel aranyában tcirténik'

Az első 5 üzleti év sorĺín nyereség felosztásra nem keľülhet sor.

A Részvényesek kifejezik azon szándékukat, hogy a nyereséget a fent
meghatározott iđőszak elteltét követően fe| kívánjźlk venni.

v.
VERSEh]-Y TILALOM

Az alapítő Részvényesek köte|ezettséget vállalnak arra, hogy segítséget
nyújtanak a R.É.v. VIII. RT. részéĺę fejlődésének biztosítasáta, az
alábbiak szeńnt:

- A VIII. Ker. onkormányzat előnyben részesíti a R.É.v. VIII. RT.
szolgáltatásait és segítségnýjtását fejlesztési tervei
összességének megvalosítasánál.

- A VIII. Ker. Önkormányzat vállalja, hogy, vagy helyl
önkormányzati rendelętben ktizszolgáltató tevékenységnek
minősíti a társaság tevékenységét, mint kcizcélú szolgáltakĺst,

vagy minden esetben kiírja a közbeszęrzési eLjárást, targyalásos
eljárásként.
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A Főváros onkormźnyr-ata kifejezi azt a sándékát, hogy a
n.É.v. vul. RT. meghatározó szerephez jusson a kertileti
város fej l esztési politikában.

vI.
.ą. n.É.v. vĺn. nľ. ľĺuronÉsnľn'x ľĺónoza.ľĺr.

A Rehabilitációs programterv kiđolgozásłára a Társaság lgazgatősěąa a

Józse fu áĺo si onkorm ěny zattő| kap megbízás t.

A Rehabilitációs programteľv elkésztĺltekor azt az oTP Bank Rt-nek
előminősítésre az lgazgatőság megkiildi.

hz oTP Bank Rt. az előminősítés során véleményezi a terv

végrehajthatősźryźttpénztigyiszempontoka|apján.

Az Igazgatóság a fenti eljárások befejezésekor a két tnkormányzat
testĹilete elé te4.eszti a Rehabilitációs progĺarntervet csatolva az oTP
Bank Rt. minősítését.

A két Önkormányzat testiilete đont a Rehabilitlĺciós progÍam
elfogadásáról, az ahhoz kapcsolódó ĺinkormányzati forrásokról és

vagyoni j osot vagyontárgyak feletti rendelkezési jog átruhazásáról.

A két Onkormányzat testĺileti döntése alapjan a Társaság Közgyrĺlése
đönt a pľogÍam felvállalásáról es fe|hata|maztst ad az lgazgatósäg
részér e annak végĺehajtására.

A két Önkormányzat a Rehabílitációs pÍogram végrehajtásához
bi zto s ított forrásokat banks zenĺ finanszir ozźls keretéb en folyó sí t1. a.

A Rehabi]itációs progTam megva|ósulását legalább az éves besámoló
során értékelni kell. Az önkormányz,ati források fełhasználásával egy-
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egy beruházási szakaszlezáräsakor és a pÍogram befejezésekor is el kell
számolni az onkormánvzatok felé.

A Rehabilitációs program elszámolásának elfogadásríról a két
Onkormanyzat testülete dont.

A Rehabilitációs progľamban nęm szereplő tevékenységekľe az a|źbbiak
az irányadók:

Térítés ellenében a R.É.v. VIII. RT. az onkormányzat szźlmara az
alábbi tevékenységeket nýjtj a:

- szolgáltatások,
- bizományosi tevékenység
- megbízĺsok
- megbízott benrházói tevékenység

A bizományosi ügyletek eredménye - legyen az nyereséges' vagy
veszteséges, - teljes egészében az onkormányzatotilleti, illetve terheli.

Az esetenként megállapított térítes ellenében a R.É.v. Vil' RT.,
harmadik személyek részére is vállalhat munkákat az lgaz.gatóság
jóv áhagyasa alapj án, az a|ě.ŕ,bi formákban :

- szolgáltatasok nyújtása,
. megbizottberuhłázasi tevékenység.

vII.
ľÉľzÜcynĘ rľľn,ln,x

A Társaság szam|avezętese az oTP. Bank Rt. kerületi fiókjánál történik.
Ha a Társaság másik szźlm|avezető bankot vźlaszt, ,így az oTP. Bank
Rt. és a Jizsefuáľosi onkormányzatkcizt'tt megkötött opciós Szerződes
vonatkozó renđe|kezései lesznek iránvadóak.

Készitette: Dt.Gortvay Istłán ügyvéd
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A hitelek igénybevétele és feltételei tekintetében azIgazgatóság dönt.

Ha a R.É.V. Vlil. RT. kĺilcstinĺiket vesz fel társasági tevékenységének
megvalósításának cé|jźra, a Főváros onkormányzata és a VIII. Ker.
Önkormányzat törekgdni fog aITa' hogy a7, ilyon kölcsönÔk
odaítélésének megkönnltése érdekében garanciákat biztosítson,
amennyiben a kolcsönt nyujtó ezt igényli.

vIIr.
REszvnľypx ÁľnurĺÁzÁsa'.

Részvény eladas esetén a tĺibbi részvényesnek elővásárllisi joga van az
Alapító okiratban szab á|y ozoľtak szerint.
Egyéb jogcímen töľténő résnĺény ákuházasboz sztikséges a Kĺizgyíĺlćs
e gyh a ngú bozzáj äru|ása.
A részvényt csak abban az esetben lehet kivtilálló személyľe átruházni,
ha az a jelen Részvényesi Megállapodást magára nézve kĺitelezően
elfogadta, azaz a je|en Részvényesi Megállapodást a|äir1a,

Ix.
ncynn nn,ľnrr,xnznsrx

9' l. A jelen Megállapodás a R.É.V. VIII. RT' működési időtartamára szól.

Ha a VIII. Ker. Onkormányzat részesedése megsziĺnik a R.É.v. vľl.
RT.-ben, ugy ez esetben a Ktizgyíilés megsztinteti a Társaságot.

Készítette: Dr. Gortvay Istvón ĺipvéď
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9.z. A jelen Megállapođást a|źńrő a|apitő Részvényesek megállapodnak
abban, hogy a Társaságnak - a Cégbíróság által tortént bejegyzését
mege|őző - alábbi költségeit fi zetik részvényeik névértékei arányában:

- a részvényesi Megállapodás és az A|apitő okirat készítésének
költségei,

- a cégbejegyzésí illeték és aközzétételi đíj.

Budapest Ig97 uĺ, hő1,{napjarl

Budapest Főváros Józsefvárosi
onkormányzat

4olgárrľE#ľeŁ-.. .
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És KEREsKEDELM|BANKąŁ( ĺ,..-. /.
tĺĺ.-.}^,.E Ä /łL.ť., ĺb/ĺ,,, 

,ilxĄ
L,;l,'y,x, ł,' ,d!a,, Ą

lĺ:
és Kereskede|mi Bank Rt.

KeszÍtette: Dr.Gortvay Isnón ůgyvéd



Vagyoni helyzet elemzése

2013.év

Ttíkeercíssée
Ktjtelezettséeek aránva
Tőkegvarapodás
Tőkenövekménv

Foreó tőke

Foreótőke aránva

fo14.év

Tcíkeerősség
Kötelezettséqek aránva

Tőkeevarapodás
Tőkenövekménv

Foreó tőke

Foreótőke aránva

Pénzi.jgyi helyzet elemzése:

20í 3.év

Likviditási mutató:

Likviditási evorsráta:

Saiát tőke aránv:

2o14.év

Likviditási mutató:

Likviditási evorsráta:

Saját tőke aránv:

Saját tőke
Kötelezettségek

Forgó tőke

Saját tőke
KöteIezettségek

Forgóeszközök

Forgó tőke

Forgóeszktizök

/ források
/ mérlegfőösszeg

/ jegyzett tőke
ĺ bef.eszkoz

l saját tőke

/ források
/ mérlegfőösszeg

/ jegyzett tőke
/ bef .eszkoz

rtivid tejáratú

kötetezettségek

/ saját tőke

38 235 # 62 411

f3749 I 62411

11713 I 38f35
38 235 I 26520
38235 I 139f

38 235 I ',t 39f

61 007 - 23749

Mérlegszerinti eredmén. / saját ttíke

f65Zf I
22680 #

1191 I
2652f I
z65f2 ĺ
f65ff I

48 255

f5575 t

5.mettéktet

50 0ó0 =

50 0ó0 =

f6 5ff
7.6 520 =

1795 =

1795 =

2f680 =

26 5f2

5f ,98%
45,31%
4,49%

100,01%
1477,55%

1477,55%

25 575

96,43%

saját tőke
Befektetett eszközök fedezete Saját tőke

B ef ektetett eszközö k f ed ezete ::Ł.. :ĺi:i |,"^'j^'1.. ^ ^, 
/ bef . eszköz

- 

telaratu Kotetezettseger

Forgóeszközök rövid lejáratú- 
kötetezettségek

Mérlegszerinti eredmén1 / saját tőke

60,83%
38,49%

30,27%
'143,4f%

f732,47%

2732,47To

Saját tőke
Befektetett eszközijk fedezete Saját tőke

Saiát tőke+ hosszú
Befektetetteszközökfedezete ,:' .

- 

telaratu Kotetezettsegel

= 37 f58

37 258 I 38235 = 97,44%

, rtjvid teiáratúrorgoeszKozoK-Keszletel' 
kötete,áttség"k

, hosszú teiáratú
sa]at toKe / 

köt. *saját tőke

, rövid teiáratúForgoeszKozoK / 
köt"t",átt,éguk

Forgóeszközök-késztetel' [[1 j:ĺľä"-
, hosszú te.iáratú

saJat toKe / 
köt. *saját tőke

, rövid tejáratú' kötetezettségek
48 255 ĺ 2f 680 = 212.76%

48 f55 ĺ ff 680 = f,|f .76%

f65ff /Z65fZ = 100,00%

61007 ĺ f3749= 256,88%

61 007 ĺ f3749 = 256,88%

38 235 ĺ 38235 = 100,00%



Rév8 ärt. f014. évi beszámolójának
kiegészítő mettéklete

A Rév8 Ĺrt.t, Jőzsefvárosi Rehabititációs és Városfejlesztési Zártkörűen működő

Résaĺénytársaságot (a továbbiakban: Rév8 Ĺrt.) 1997. augusztus 1-én atapították
tutajdonosai, zártkörű részvénytőkéve[.

Budapest Főváros Józsefvárosi
onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u. 65-67.)

(1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
országos Takarékpénztár és 9,9 % 5 940 000.- Ft
Kereskedelmi Bank Rt.
(1051 Budapest, Nádor u. 1ó.)
Osszesen: 100,0 % 60 000 000.- Ft

Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűtésen megváltozott,
melyet az 1. sz. metl'éktet tarta[maz.
A Rév8 Łrt. igazgatóságának 1/f012 (09.28) IT számú határozatában az alaptőke
teszál|'ítás mértékéről' döntöttek. Ezek atapján a társaság ataptőkéje 26.520.000.-
Ft, metynek megoszlása:

- Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat:60,9% 16.150.000.- Ft
. Budapest Főváros tnkormányzat: 39,1% 10.370.000.. Ft

Alapadatok:
Székhety: í082 Budapest Baross utca 63-67.

Ad ószám : 1ff93005-f- 4f
Cégjegyzékszám: 01 -1 0-043548

Képvisetetre jogosuIt személyek:

- Atfötdi György
takcím: 2000 Szentendre, orgona u.8.

- Rácz Éva Erzsébet
|'akcím: 1091 Budapest, Üttői |it197.199.

- Csete Zoltán
lakcím: 11ĺ6 Budapest, Sztregova utca 12.

.Dr.Dudás Lóránt
111'ĺ Budapest, Stoczek utca 11 .

51,0% 30 600 000.- Fr



f01 4.06.01-tőt 201 5.0f .1 6.ig:

- Somfai Ágnes
lakcím: 1fff Budapest, Felsősas u.26.

- Bartók Béta

takcím: 1046 Budapest, Bucka utcaf4.
- Réti Borbáta
takcím:í034 Budapest, Nagyszombat utca 27

2015.0f.16-tő-

-Dr.Dabasi Anita
lakcím: 1ĺ34 Budapest, Szabolcs utca f6-f8.
-Fernezetyi Gergely Sándor
l'akcím: 1í12 Budapest, Érdi út íolA.
Máté Lásztó
lakcím: 1084 Budapest, Fecske utca 37.

A társaság tulajdonosa a kötelező könywizsgálatra a coRREcT Pénzügyi- és
Könyvszakértő Kft. -t bízta meg. Címe: 10z6 Budapest, Bimbó út 18f.
képvisetője: Egri lstván |ván, kamarai azonosítója: 003152. A könywizsgátat éves
díja: 800 e Ft + áfa / év.

A Rév8 Zrt. feladata: Józsefváros megújításának rehabilitációs eszkłjzłjkkel
való elősegítése, ezen belÜl kÜlönös tekintettel a kijelölt rehabititációs
akcióterÜlet előkészítési, megvalósítási feladatainak szeryezése és
megvatósításai az onkormányzatok megbízása alapján, valamint az ehhez
kapcsolódó befektetői tőke szervezése és a rehabilitációba történő
bekapcsolása.

A gazdasági események rögzítéséhez a Rév8 Zrt. számviteti potitikáját úgy alkotta
fi€g, hogy a vátlalkozás fejtődése során az egyre bővÜtő tevékenységi és
termékszerkezetről naprakész iníormációval tudjon szolgálni a Társaság vezetése
és tulajdonosai számára.

A Rév8 Zrt. valós gazdasági eredményeinek naprakész kijvethetősége érdekében
2000. évtől projektenként kerÜ|'tek a fetadatok meghatározásra és a felmerijlt
feladatok, kiadások és bevételek megfeleltetésre.

A számvitelÍ törvényben meghatározott lehetőségek figyelembe vételével a
Rév8 Zrt. számviteli politikájában az alábbi eljárások és módszerek kerijltek
kiválasztásra és alkalmazásra.
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Értéke|'ési módok és e|'járások

Tényleges beszerzési áron ttjrténik az atábbi eszközök aktivátása

Immateriá[is javak

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzÜgyi eszközök
KészIetek
Értékpapírok

A beszerzésÍ ár tartalma: engedményekke|' csłjkkentett, fetárakkal növelt vételár,
vatamint a termékhez kapcso|'ódó fuvarköttséget, a vám., vámkezelési díjat,
vámpót|'ékot, a bizományosi köaĺetítői díjat, valamint az egyéb kciltségeket,

itl'etéket és adókat tartalmaza Árĺ nétt<tit.

A tárgyi eszközök aktivátásánál a beszerzési árat növeli a szerelési, Üzembe

hetyezési köttség, az eredeti rendeltetés visszaátlításával, kapacitás bővítésévet,

fetújításávat kapcso|'atban felmerÜlt ktiltség, ha az eszköz elhasználódási ideje egy

évnél hosszabb időben határozható meg.

Nem aktivátható köl'tségek a fotyamatos, zavartalan üzemeltetést szotgátó javítási,

karbantartási kö[tségek.

Az éves beszámolóban a fenti eszközök értékelése

Az immateriátis javak, tárgyi eszköztjk értéke|'ése minden év december 31-i

fordul'ónappal az óvatosság elvét figyel'embe véve, egyedileg az értékcsŕjkkenési

leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárott készletek, befektetett pénzÜgyi eszkłjztjk értéketése tényleges

beszerzési áron tłjrténik.

A befejezetlen termelés értéke az önköltség-számítási szabályzatban előírtaknak
megfetetően kerli[ értéketésre.

Kłjtelezettségek értékelése elismert számlázott összegben kerül a

kimutatásokba.

A részvénytársaság eddig importtal és exporttal nem foglalkozott.

Egyéb források értéketése: a saját tőkét könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A költségelszámolás módja, rendszere: A Rt. köttség elszámolási rendszere az
tisszkŕiltség etjárású eredmény-kimutatásra épÜtve etsődtegesen az 5.

Számlaosztá|'yban tcirténő könyvetésen atapul. A költséghelyre, iltetve



kcit'tségvise|.őre történő könyvelés a köttség.nem elsődteges rłigzítésével
egyidejűteg számítógépes rendszer segítségévet ttjrténik.

Az értékcsökkenés e[számotásának rendje

Az értékcsökkenési teírás etszámolása évente egyszer a társasági adótörvény

ľlle|'téktetél.lell l.llegliatáľozott és az adózás szenrpontjábót is elfogadott mértékben

határozta meg. Az Rt. tárgyi eszköz ál'tományának várható elhasználódási ideje
közel egybeesik az adótiirvényben meghatározott mértékket.

Az értékcsökkenési teírás az üzembe helyezés napjától a teljes |'eírás időpontjáig,
ittetve az értékesítés, átadás, setejtezés időpontjáig időarányosan, napra

számotva kerÜl elszámolásra.

A 1oo e Ft atatti egyedi bruttó értékĹÍ tárgyi eszkcizök értékcsökkenési leírása
azonnati elszámo[ássa[ történik.

Terven fetijti értékcsökkenés akkor kerÜl elszámolásra, ha a tárgyi eszkiaz, Vagy a

beruházás értéke tartósan csökken, a tevékenység vál'tozása miatt feteslegessé

vá[t, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem hasznátható.

Céttartaték képzése

Az adőzás el'őtti eredmény terhére a vállalkozás céltartalékot képez azokra a

múttbeti, i|.tetve a folyamatban tévő ügy|'etekbőt, szerzódésekbőt származő,
harmadik fetekket szembeni fizetési k<itelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés
időpontjáig várhatóan felmer[jlnek; de összegÜk, vagy esedékességiik időpontja a

mértegkészítésekor még bizonytalan és a vátlatkozás a sz[ikséges fedezetet más

módon nem biztosította.

Szokásos mértékŕĺ és rendkívüli események meghatározásának elve

Minden otyan Üz|'eti esemény, mely nem tartozik a váltalkozási tevékenységhez és

mértéke is jelentős, nem minősíthető szokásosnak. llyenek a káresemények és

minden esetben a 100 eFt-ot meghatadó hitelezési veszteségek, bírságok,

kötbérek, késedelmi kamatok.

ldőbeti elhatárolások rendszere

Az Rt-nét aktív időbeti elhatárotásként kelt elszámolni azokat a köttségeket,

amelyek a tárgyévben kifizetésre kerĺ.jltek, de a mérleg fordu|'ónapját kłivető
időszakot terhetik, Vagy a tárgyidőszakot követő időszakban befo|'yt bevételek, de

a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.



Passzív időbeti elhatárolásként ke|'l számításba venni a tárgyévben befolyt, de a
következő évet megi[[ető árbevétett, bevételt.
A tárgyévet terhető, de a mérleg fordutónapját kcivetően kĺfizetett köttségeket és

ráfordításokat.
A mérleggel tezárt évhez kapcso|'ódó ismertté vátt késedelmi kamatot, kártérítést,
bírósági ktiltséget, fizetési kötelezettséget.
A lezárt év mértegéhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, illetve
jóváhagyásra kerÜlt, de még ki nem fizetett prémiumot, jutatmat és járutékait.

Jelentős hibának minősiit, ha a hiba feltárásának évében, a kütönböző
ellenőrzések során, egy adott Üzleti évet érintően (évenként kÜt<in-kütön) fettárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-cscikkentő - értékének
egyÜttes összege meghaladja a mértegíőösszegf %-át.

A számvitetĺ po|.itikában meghatározott elvektőte|'térő értékelésre nem kerÜlt sor
így annak kiemelését sem tartottuk indokottnak.

A mértegkészítés időpontja: 20í5. március 3ĺ.

Aa. értéketési etjárásokból eredő vagyoni, pénzÜgyi hetyzetet a kiegészítő
mettékl'et tábtázatai támasztják atá. Ezek a következők: mérleg, befektetett
eszközök változása, eredmény. kimutatás.

20í4. évben a Rév8 7rt. a már megkezdett íetújítási munkáit befejezte. A
fetújított épÜtetek átadásra kerĹjltek. Ez évben új épÜtetek projekt-managementje
kezdődijtt meg vállalkozási szerződések keretében, valamint additív rehabitĺtációs
szakmai tanácsadás és építészeti-mérnöki munkák történtek.

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az Alapító okiratban meghatározott
részletek szerint 1997. december 31.ig teljesítették, így jegyzett, de be nem
fizetett tőkét a saját tőkén be[Ü[ nem ketl kimutatni.

A társaság alapításakor, 1997. Vll.31-én atáírt Részvényeseinek Megáttapodásának
3./a./ pontjában atapítók köte[ezettséget váttattak 10M Ft kölcstin nyújtására. A
Fővárosi tnkormányzat áttal' 1997. november 3-án nyújtott '|0 oooooo.- Ft
átuta[ásra kerÜlt.
A Fővárosi Közgyű|.és a Fővárosi Köztiiny XLVll. évfotyamának 10. számában
megjetent a 8/1997. (ll|.14.) Főv. Kgy. számú rendeletet 30/1997. (Vl.25.).én
módosította, melynek 1.s (8) pontja:

,, A Józsefvórosi rehabilitóciós városfejlesztési program koordináIósára
Iétrehozott részvénytórsasóg miatti kiadasok fedezetére a ,,8104 tnkormónyzati



fejlesztések', cím Lakásépítési, -mobilitósi felodatok kijzött a

,,6. Vórosrehabilitóció fovórosi támogatósa,, előirónyzatinak j3 460 ezer Ft-tal
történcj csijkkenése me\lett a ,,8147 R.É.v. Vltt. JózseÍvórosi Rehabilitóciós és

Városfejlesztési Rt. tómogatósa,, új címen azonos összegíi előirónyzatot biztosít,
melybőI 23 460 ezer Ft törzstőke-rész, 10 000 ezer Ft míjkijdési tómogatós. ,,

Rév8 lrt. kôtelezettségek közé sorolta a rendeletben szereplő támogatás

összegét. 2004 és 2005 évben etkü|.dtük az önkormányzat részére az elszámotást.

2009 évtőt kezdődően írásban kértÜk a főváros pénzĹigyi osztályát, hogy igazolják,
Van-e Rév8 Zrt. feté nyitvántartott követetésük. Tetefonon ttjrténő ttjbbszöri

megkeresésünkre szóbeli választ kaptunk, mely szerint Rév8 Zrt. nem tartozik a

Fővárosi tnkormányzatnak, de ezt írásban a mai napig nem kaptuk meg.

A társaság számviteti potitikájában előírtak a|'apján továbbra is a kötetezettségek
kcizött van kimutatva a kapott 10 M Ft.
M' eze|' kapcsolatos dokumentumok a 4. számŰ metléktetben tatáthatók.

1998. március 02-án a Józsefvárosi Önkormányzat 10 000000,- Ft kölcstjnt

biztosított a végrehajtandó fetadatok elvégzésére, melynek visszafizetését kütön

megállapodás szabátyoza.

A Rév8 frt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként felmer[ilő
köttségel'számotás tehetőségének biztosítása érdekében az összköltség eljárású
eredmény.kimutatás rendszerét választotta. A számviteli ttirvény etőírása

szerint az összköltséges eljárássa|' kö|'tség nemenkénti bontásban bemutatja az
adott eredményeinek alakulását.

A fetadatok fokozatos csökkenésével együtt kerÜl meghatározásra a fetmerijlo
kcittségek és ráfordítások, vatamint a kapcsotódó bevétetek elszámo[ásának

részletes rendje.

^z 
eredmény.kimutatás összköltséges eljárással, az éves beszámoló

nyomtatványon elkészített m etlékletet képezi.

Ad összköttséges eljárássaI készi.jtt eredmény-kimutatás árbevétet arányos

atakutása az iizemi, i.jzteti tevékenység eredményének megáttapításáig, a

ktivetkező:

Az Ĺjzteti év mértegíordutó napja:

f014.12.31.



adatok E Ft-ban

Sor-
szám A téte|' megnevezése Etőző év

E|'őző ev(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e
01. Bel'ftjtdi értékesĺtés nettó árbevétele 62115 8ff96 0í
0f Exportertekesĺtés nettó árbevete[e 0z

Ertékesítés nettó árbevétete (0í.+02.) 62115 82296 03

03. Saj át terme|'ésű készl'etek áttományváltozása 0 0 04

04. Saját etőáttĺtású eszktjzök aktivá|'t értéke 05

l!.
Aktivátt saját teljesítmények értéke
(t03.+04.)

0 0 06

ilt. Egyéb bevételek 29679 37281 07

u5. Anyagktĺttség 656 f94 09

06. lgénybe vett szolgáltatások értéke 1f660 't0023 10

07. Egyeb szo|'gá|'tatások értéke 293 í81 11

08. Eladott áruk beszerzési értéke i1,f

09. E|'adott (közvetitett) szol'gättatások értéke ó398 16552 1,3

tv.
Anyagjellegű ráfordítások
(05. +06. +07. +08. +09. )

2.0007 27050 14

tu. Bérköttseg 5f697 58504 15

11. Személyi jettegű egyéb kifizetések 974 770 16

12. Bérjárutekok 15181 í 6800 17,

V. Szemétý jellegű ráfordítások (10.+1 1.+12.) 68852 76074 1B

vl. Ertél(csold(enési leirás 695 1275 1,9

vil. Egyéb ráfordítások 1096 2869 f0
Vl!. sorbót: ertekvesztes f1

A.
Uzemi (Uzleti) tevékenység eredménye
(ltll.+lll.-lV.-V.-Vl.-Vll. )

1144 12309 ff

AE Rt. f014. évben átlagosan 11 fő főfogtatkozású dolgozóval, lgazgatóság
tagjainak száma 5, FelÜgyető bizottsági tagok létszáma 3 fő, valamint át|.ag 1 fő
eseti megbízási szerződéssel íoglalkoztatott dotgozóvat tátta el a fetadatait. Az
átlagos statisztikai létszáma 19 fő vott.

A foglalkoztatott munkavállalók bérktiltségét és személyi jeltegű egyéb
kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a díjazását
részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A részvénytársaság feladatainak jettegénél fogva ktizvetlenÜl nem végzett olyan
kutatómunkát vagy kísér|'etíejtesztést, ktirnyezetvédelmi beruházást, veszélyes
huttadékok tárolását, amelyet a számviteti törvény előírásai szerint részletezni
keItene.



A fetújítási munkáknát kiktjtött garanciális munkákra a fedezetet (jótetjesítési
garanciákat) etkütiinített és fettételekhez köttjtt bankszámlákon helyezik letétbe a
feIhasznátás szükségességéig.

A társaság a f014.évben 8f f96 eFt-ot számlázott ki az atábbĺ projektrészletezés
szerint:

Az értékcsökkenési leírás elszámotásánát saját számviteli potitika a számvitelĺ
törvényben, a társasági és osztatékadó törvényben meghatározottakat egyaránt
betartva határozta meg a lineáris kutcsokat, kivéve a 100 e Ft egyedi beszerzésű
eszközöket. Ez utóbbiaknát mindkét jogszabáty tehetőségének megíelelően az
azonnali értékcsökkenés elszámo|'ás tehetőségét Vátasztotta.

A lineáris értékcsökkenési teírás alkalmazásánál a beszerzés (Ĺizembe helyezés
időpontjátó|') kezdődően időarányosan számolja e|' az értékcsökkenés mértékét
évente egyszer' napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszkijztjk értékének alakulását a 3. sz. mettéktet
részletezi.

Vevő követetések részletezése

Követelések kapcso[t vá[[a[kozással szemben

Józsefvárosi onkormányzat I ll f14 eFt

adatok eFt-ban
P1 Corvin-Sétánv proiekt 13 544
Pf Város rehabititáció' Teleki tér fetúiítás 8f7
P5 Rehabititációs szakmai bázis árbevétete (EUB'MNP Ill) 67 9f5

Osszesen: 8f f96

Parko[ó 120 e Ft

Vevő követe(és értékvesztése - 120 e Ft

Osszesen: 0e Ft



Száttítói ktjtelezettségek részletezése

Egyéb követelések részletezése

Hosszútej áratú kötetezettség

Hosszú tejáratú kcitelezettsége a társaságnak nincs.

Bp. Kereskedetmi és lparkamara 68 eFt

Módusz office Zrt. 81 eFt

Csabáné 508 eFt

Correct Kft 508 eFt

Egyéb 236 eFt

összesen: 1 40í eFt

Egyéb NAV kötelezettség

Hetyi adó

Mind összesen:



Egyéb rövid tejáratú kötelezettségek

Lejárt kłĺvetelés és kötelezettség a társaság kłjnyveiben nincs kimutatva.

Céltartaték képzés illetve felotdás tárgyévben nem kerĹjlt ktinyvelésre.

Aktív és passzív időbeti elhatárolások részletezése:

Aktív időbeli elhatárolások

3684 Vevő áfa f517 eFl

461 Társasági adó 623 e Fl

4629 Személyi jövedetemadó 711 eFl

4u0Ą EHO 10 eFĺ

46311 Szakképzési hozzájárutás 7f eFl

46306 Nyugdíj biztosítási j áruték 47f eF1

46307 Egészségbiztosítási járuték 385 eFĺ

461f Munkáttatói táppénz '101 e Fl

464.061 Szociális hozájárutás 1 f74 eF1

468 Árĺ 1 761 eF1

4711 Keresetelszámolási számta 658 eFĺ

479 Egyéb kötelezettség 3 764 eF1

Mind összesen: 12 348 eFĺ

20í 5.évi telefonköltség 12eFt

Passzív időbeti ethatárotások

f014.évi könywizsgátati díj 400 e Ft

f7 eFtf01 4.évi tetefon köttség

10



Egyéb bemutatandó adatok:

Anyagköl'tség részletezése

Tisztítószerek és fenntartási

lgénybevett anyagje[[egű szolgáttatások

Tassási dí
Kiküldetési,

Anyagjetlegű szolgáltatások, javítások
Posta, telefon, fax, internet 1 233 eFt

, folyóirat, brossúra 30 eFt
4 550 eFt

í20 eFt
Hirdetés. rekl
Számviteli szoteáltatás és könwvitel 800 eFt
lgénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen: 10 023 eFt

Eladott (közvetített) szotgáttatások értéke

E |adott (közvetített) szolgá ltatások értéke: í6 552 eFt

Szemétyi j el'tegű ráfordítások

Részletezését lásd a f. sz. mellékletben.

Egyéb szolgáltatások

40 eFt
141
18í eFtEgyéb szolgáltatások łjsszesen:

Egyéb ráfordítások

1 309 eFt
1 560 eFt

2 869 eFt

11



A íenti íetsorott köttségek azt eredményezték, hogy a Társaság üz|'eti
tevékenységének eredménye: 12 309 e Ft.

PénzÜgyi műveletek kapcsán a Társaság f7 e Ft kamatbevételre tett szert,
pénzügyi ráfordítása nem vo[t, így a pénzÜgyi műveletek eredménye 27 e Ft.

A fentiek következtében a Társaság szokásos váttatkozási eredménye í2 336 e Ft
Iett.

RendkívÜli eredmény: A társaságnak rendkívüli bevétele és rendkívlj|'i kiadása
nem vott.

20í4.ban osztaték, osztalék ető|'eg kiÍizetés nem tijrtént.

Mindezek alapján az adózás előtti eredmény:1f 336 e Ft.

Az adóalap számítása
eFt

Adózás etcítti eredmény ( .12 336
Csökkentő :

- e|,őző évek ethatárolt vesztesége
- értékcsökkenés

Adózás előtti eredménvt cscikkentő ioecímek összesen

6ZfÄ
1 275
7 503

Növettĺ
- értékcsökkenés. értékvesztés

Adózás előtti eredménvt ntjvelő ioscímek összesen

1 f75
120
3951

Adóatap
6 228

Társasási ado fiÜ% | 623
Adómentessés |Tao. tv. 20. 5 (1)l
Adókedvezmények

^f014. 
évi (ittetve az üzteti évi) adókötetezettség 623

A társasági adóatap ó 228 eFt, társasági adó fizetési kötetezettség ó23 e Ft.

Ezek atapján a TársaságfO14. évi mérteg szerinti eredménye: 11 713 e Ft.

Budapest, 2015............

Cégszeríj atáírás

Beszámolót készítette: Rácz Éva
Regisztrációs száma: 14f011
1091 Budapest, Üttői ,jt197-199.
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PénzügłÍ és Könyvszakértő Ęft
SzéL:hely: 1026 Budapest, Bŕmbó ĺit I82'

Telefon: 209-9373, Far: 466-8409 Web: wwvłł'correct'hu
e-m ail: co nect@po n eet. h u

Fĺiggetlen Könywizsgtń|óĺ Jelentes

A RÉvs ZľL Tulajdonosainak
A besánoló elfogadĺĺsához, Kij aététę|re nem allglmas'

Áz éves bszanolló,ol kźsnfu iele,łtźs
Elvége?fiik a nÉva za 7ćĺn:''naz B1d?łest: Baross u. ó3-67,, Cg.ol-lk043548) nď||ékdt2o|4. u(2o|4.ol.0l..20|4.t2.3|.) év€sbesafum|ójáĺnk a tfuywizsgáaaÉt, 1nelľ éics 6.*ĺmoto 

^ 
Đ|4, ý:3|.| ĺoruulónípä-eke,ĺtuĺ o*,l"gbór - ."ffi az eszk6zök csforrásolĺ cgyezó vćgtlssze8p ĺz 4rl e'ng a mäIeg veĺinti cedmcny tl 7t3 E n Eyäcség' & az g.|łĺt ĺaofonu" vegzöaó évĺe vonďkozóere&nénykímutatásbóI, rłatamiĺt a vámvíte|i poľtit" 

''ręnatĺ'o'o-eleĺĺlcít 
es * ąyő magyaľázó infgmációkat-tanalnazo kiegćszíröme||ék|đM| áll.

,4 vełtěsJeklđssĘe az éws kúmo!Úert
A vezetés felelós az éves beszáĺĺio|ónak.a sámviteli törvénybcn fogta|tak ćs a Mas/aÍomzágotl etfogadoü á|tatános számvitc|i etvek szeĺínttörréĺń e|készítćsééĺ és vaĺós t{mutatásäérl, valamint az oÍyan.Ě|só kontrollok?ťL aĺnelicket a-".'er"s sztlľśégesn€k taÍl ĺlhhoz' horylehetóvé väjĺrn az akáĺ csalásbólj akáÍ híbábó| eredó lényegesĺiuĺs ĺlĺusortĺl **to ĺ"* to"ĺ.oló elkészítése.

Á kđnyw i=sgá ló fc Ie Iő ssége
A mi felelósségĺlnk a éyes.besámo|óĺé|eményezése aze|vépď| könywizsgátat al9jfu. Konywi6gslatunkal a mgs/ar NemzetiKönyvvizsgálati staÍrdaÍdok es a kčnywizsgá|auá volaĺkozo.- ĺĺąsy*'ś;g*-é*áiä - to'"ĺ"yek es ogyeb jogszabaĺyok alapjmhajtottuk végre. Ezeł a standaľdok mfuto'áelilĺ, ho,gf n'ęBfe|e|jiintä 

"tĺt"i.l.á'"tJ.ty9.nek rľa|aminĺ hop a könywizsgá|atot úryt€Ívezzük me8 és hajtsuk vé8ĺc, }iogy ket|ö bĺzonyossĺgot szĚezzłnk anót, hory az éves *sźá.olo m€ntes.e a rcí'y"go-itĺ" ĺtításokĺő.
A könywízsgńtat magában fogta|ja.olyan.eljáľások vęĺetnjüłsat, amelyek célja könywizsgálati bízonýtékot sz€Íeai az éves besámo|óbanszereplö &szegekró| cs közététćlekröl. A kivÁlayrtottcl.;aĺĺsot - ueuerrv" 

"z 
.ĺ"ďu."zĺňotó akfo csalásból, ake hibábôt eĺedő' |ényegeshl.bás állitásaí kockázatainak f"Ęefí.ľ.:," ko-nywi"iqrirló.meg|télésétö| fuggnek.Á I.**ĺ"'tol. ityen ľeńér*e[or uíony*i25gálo oéves b€száÍnoló gazdálkodó egység ätali ďk&zit*i és va]os uemurĺĺsa s'.mfrntjeĺo rďeváns bęlsd kontÍollt azéÍt méĺtege|i, hogy o|yankonywiagá|atĺ eljĺrĺsotĺ byłł* m9a rynely9k az adou körĺtlmé"y;i kó'óffi;ď;'..'ö.k, de nem azŕr1\ trcsy a gazdálkodó egységbc|sl kontrot|jának hĺćkonyságáia r,ona*ózoan jétcĺnłryt monajon. ĺ tonyńbď.Ĺiacáb- fog|a|ja az alkalmazott sámviteli politikákmegfelelósségének ěs a vezetés !által készÍt€tt ęáĺnviteíi becslések ésszeĺísegeI;k' nJuíiim 

"" 
ř"o *s,amoló átťogó prc.en|áLisánakeĺékelésél.

Meggyózídés{tĄ hogy a megszerzen konywizsgálatí bizonyĺték c|cgendö és megfeleló a|apot nyujt kön1.ĺlvizsgá|oi vé|eméĺyĺhkmegađ"sához.

|/éleměny
A kónyvvizs!álat sďán 8z RÉJt T.ey b€számolóját' 6lmak részcit es téreteit, afok kfuyve|ési és bizonylati ahĺár''Asztiisát az avényesneÍnzeti könywixgá|ati sundaĺdokban fog|a|tak szeĺint felĺl|vizsgártut' * Áneŕ ła;a"épnoo és megŕele|ó ĺizonýossagor szcĺezÍĺinkarĺóI, hogy az éĺes beszámolrót a śzámr'iteli törvenybol foglaltak es az áltaIános számůidi etvek szerint ľésĺteĺet el. Ýeun*y.i,,t. o",intaz ćves bcszámoló a vá||alkozó az RÉvľ zrt xilą. I2.-3|.łÍ' rennĺro vagyon.6n'6 és jövedetmi h;tŕ.teń .áítĺ.ĺ"tó és vďoskępeÍ ad

yćle,ilé,,!ilnk nc,n bríaI,ntlg alhřlzg1fllly'f'e esetleges dijntéseinek halúIłít!

EgÉb jclen!fu,ételi kötele:eltség E ĚIe,i J:etentésrőI
E|végeatĺik az nÉva zľĺ meĺékelt 2oí4. tĺi eves besz,ámo|óýí,hoz kapcsolodó.azol4.decanbeĺ 3t-i íoĺdutónapra voutkozó iizletijelent6ćĺlek a vízsgáhlát.
A v9zaes feletös az üzleti jelentésnek a számviteti tÖrvćnyben foglďtakkal és a Magyaronzágon eĺfogadott átta|ános számviteli e|vekkelössäangbsn töÍĺénő e|készitésééń
A mi fe|elóssćgünk az 0zl€tĺje|entćs és az ugyanazon ozleti évre vonatkozo évęs beszámoló összhangifuak megíté|&e. Az iizlcti je|eĺltésselkapcsolatos munkiłÍrk az llz]etj jĘlmtés és az éves bśszámoló.öss?ł'alcjának .đteńá" korlále-ódott *' ni"- t"ĺal."L az egyéb, atáÍráŚág DeÍn audítrált saáĺnviteli ńýhántaÍtásaiból levezetett informáoió[ átekintđłt. vel*'e''yo,,k;;"i; RÉvi-žEzow.cvi üz|€{ije|ent&c c RÉVE zr1.20|4. b]i ěN.s besámolójának ađüival osszhaĺgbaĺ van.
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2O1s Év TEVÉKENYSÉGÉNrK BEMUTATÁSA

A Társaság fO15-re kitűzött cétja a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződéseinek

teljesítése, a kerületi város.rehabititáció fotytatása. A legfontosabb feladatok a Magdolna

Negyed Program lll., az Európa Belváros Program ll. ütemeinek f014 évi fotytatása, a corvin

Sétány Program lezárása és etszámol'ása az onkormányzat döntései al'apján.

A társaság bevéteteinek 1oo%-át az onkormányzattat kötött szerződések biztosítják.

osszefoglal'va elmondható, hogy a Társaság a kiatakított tevékenységi portfotiójábót 2015-ben

bruttó 95 rnittióFt árbevétel't tervez elérni. A bevéte|'bő|' bruttó 25,8 mittió forint a Magdotna

Negyed Program ll|., bruttó 23,6 mittió forint a Corvin Sétány Program, bruttó 4,7 mitlió

forintot az Európa Betvárosa Program ll. programok bonyo|'ításából származik.

Rév8 7rt-t az onkormányzat éves szinten 40,8 mittió forint támogatásban részesíti a
működésének a biztosítására (igazgatóság, fb, [igyvéd, k<inywizsgátó stb.).

Coľvin sĺítány Pľogľam
A Corvin Sétány Program projektmenedzseri feladatait a Rév8 Zrt. tátja e[ a Józsefvárosi

tnkormányzattat f014-ben kia|.akított Rehabi|.itációs és Vagyonkezetési Szerződés atapján. Az új

projektmenedzseri szerződés etőkésztése megkezdődött 2014.ben, amĺ a korábbi Rehabi|'itációs

Vagyonkezetési Szerződést váttotta fe[. A szerződés megktitése 20,ĺ5 évben megtörtént.

Az onkormányzat az ingattancserét, iltetve az azt megetőző Lakásprogram végrehajtását 2015

év végére, a Közmű és KözterÜlet Program végrehajtását 2016 év végére váltatta, a

projektmenedzseri feladatokat a Rév8 zrt. |.átja et.

Rév8 Zrt. egyik fő feladata a kijetött négy épĹitet - Bókay János u.43., Tömő utca 18. és

Szigony u. 31. és 33. - határozat|'an idejű bérteti szerződéssel rendelkező f7 bérlő bérteti

jogviszonyának megszűntetése és a kiÜrített épÜtetek bontása ez év végéig. A másik a Közmű

Közteri.itet Program végrehajtása, amelynek ez évben az etőkészítésĺ, tervezési szakasza, a jövő

évben a megvalósítási szakasza valósut meg.

A már hivatkozott döntés testüteti döntés atapján a Rév8 Ĺrt. dijazása f015 évre mindösszesen

bruttó f3 6ff ezerFt projektmenedzseri díjat számtázhat az onkormányzat feté.
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Magdolna h|egyeđ Pľogľam ll.
2012 évben megtörtént az uniós támogatássat megvatósult a Magdolna Negyed Program ||.

etszámo|'ásának l'ezárása. A program tezárását követően megkezdődött az ötéves fenntartási

időszak, mety szerint az onkormányzat kötetes évente fenntartási je|'entést leadni a Pro Régió

Kft. feté. Ebben az évben is Rév8 Zrt feladata fenntartási jetentés benyújtása.

Magdolna Negyed Fľog!.am xl|.

Rév8 Zrt. az Önkormányzatta| kötött szerződés a|apján a program menedzsere. A vonatkozó

Támogatási Szerződés 2013. január 30-án kerÜ|t aláĺrasra' a projekt tizikai megva|ósítása 2013.

március 1-el kezdődött meg, és 2015. 0B. 30-án ke|| befejeződnie a beavatkozásoknak, és

201 5.1 2.31 -ig u e| számo |ásnak.

ATársaság idei egyik legfontosabb feladata a Magdolna Negyed Program |||. bonyol.ítása, 2015

évben tervezett fe|adatainak megvalósítása, és a program hiányta|an befejezése' Eltérően a

Magdo|na Negyed Program korábbi Ütemeitő|, RévB Zrt. a programe|emek operatív

megvalósításában nem vesz részt (kivéve egyes soft elemek megvalósítása), hanem mint

projektmenedzser az egyes tevékenységek összehangolásáért, a Pro Bégĺó Kft-ve| töńénő

egyeztetésért fe|elős.

A projekte|emek megvalósítását az Önkormányzat meg|évő szervezeti egységei (Kisfa|u Kft.,

Józsefvárosi VárosÜzeme|tetési Szo|gálat, Józsefvárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjóléti

Központ, Közösségi Házak Nonprofit Kft., VárosfejIesztési és Főépítészi Ügyosztály,

H umánszo|gá|tatási Ü gyosztá|y).

A programon be|ťj| egyes e|emek megva|ósításában Rév8 Zrt. projekt megva|ósító szeruezetként

vesz részt, megbízási díj e||enében. Rév8 Zrt. projektmenedzseri feladataink el|átásért és az

egyes programok megva|ósításáért mindösszesen 2015. május 30-ig, mindosszesen bruttó 25,B

mi||io forint bĺztosít az Önkormányzat, mely teljesen e|számo|ható e| a projekt terhére.

Európa tseĺvárosa PľsgraÍn l'
A2012-es évben lezárult az Európa Belvárosa Program l. fizikai megvatósítása, és megkezdődött

a projekt pénzügyi elszámolása, lezárása. f014. ápriLis 22-én a Pro Régió Kft. jóváhagyta a

projekt zárő kifizetési igénytését és záró projekt-etőrehaladási je|.entését, ezzel a projekt

hivatalosan is tezárásra kerütt. Megkezdődĺitt a projekt fenntartási időszaka, az első fenntartási
jelentés leadása 2015 májusában esedékes, amely Rév8 Zrt fetadata.
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Európa Be|váľosa Progľam lI.
Az.7014 szeptemberében kerül't megkötésre az onkormányzattat Rév8 Zrt. projektmenedzseri

megbízási szerződése, ami szerint 20.14 októberétől' részesÜl a Rév8 Ĺrt. dijazásban 2015.

szeptember 30-ig, bruttó 25 mFt értékben. A projektmenedzseri díj 80%-a a pátyázatban

elszámolható köttség.

A prohgram elemei közüt a 24 társasház fetújításának döntő többsége megtörtént, 2015-ben

zajtik ezek befejezése. Rév8 Ĺrt fel.adata a Fővárosi tnkormányzat, a Józsefvárosi

onkormányzat és a társasházak közötti kapcsotat bĺztosítása, az elszámolások etkészĺtése, a

házak támogatása, a műszaki munkák követése.

Az idei év komoty fetadata, a Városfej|'esztési és Főépĺtészi Ügyosztáttyat egyÜttesen a Bródy

Sándor utcai közterÜtet megújítás tebonyotítása. Emellett a projekt civil kapcsotatainak a

kezelése, és a kommunikáció váttatt tervszerűségének a biztosítása is.

|l. "lárrns Pá[ pápa téĺ játszoteľének felujítása
A 2013 évben kiírt fővárosi TÉR_KÖZ pá|yázatban lehetőség vo|t arra, hogy helyi

önkormányzatok és civil szervezetek bevonásáva| valósu|hasson ffieg, fővárosi tu|ajdonú

terÜletek megújítása. A Józsefuárosi Önkormányzat a l|. János Pá| pápa tér e|hanyago|t állapotú

játszoterének felÚjításáva| pá|yázoÍt, a Népszínház Kör a Polgári Érteketert EgyesÜlet

bevonásáva|.2014 nyarán kerÜlt a|áírásra a Támogatási Szerződés, me|yben az Önkormányzat

bruttó 59 mFt támogatást nyert e| kivite|ezésre és az egyesÜ|et á|tal szervezett közösségi

programokra.

A2014 szeptemberében a|áírásra kerĺ.i|t RévB Zrt. projektmenedzseri szerződése, a Társaság a

fe|adat e||átásáéń díjazásban nem részesu|. A pátyázat tárgya a l|. János Pá| pápa tér

játszóterének fe|újítása, i||etve he|yi civiI szervezet bevonásávaI a program időszakában

közosség épĺtést szotgátó programok rendezése.

2014-ben megttirtént a tervek és a kivitetezés egyeztetése az egyesÜlettet.2015-ben az

egyesÜtet a közbeszerzés és a humán programok etőkészítését végezte e[, míg Rév8 Zrt a
terveket egyeztette a Fővárosi Főpotgármesteri Hivatat ittetékes iigyosztátyaĺvat és a roxeRĺ
Zrt-ve[. |dén tavasszal kerÜl sor a közbeszerzésre, melyet az egyesület önkormányzati

segítségget bonyolít [e és utána a kivitelezésre. Az egyesÜlet ezzel párhuzamosan megkezdi a

humán programokat.
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T'evĺó ke nys,á g e k cissees e n
A társaság 201S-ban e|végzett tevékenységeinek összefog|a|óját az alábbi táb|ázat mutatja.

Projekt bevételek bevétel bruttó eFt

Corvin.Sétány Projekt 23 6??

Magdolna Negyed Program lll. f5 864

Európa Beĺvárosa Program |l. 4 7?4

Projekt osszesen 54 UA

A projektekbő| a társaság 54 210 eFt-os bevéte|re |eĺyez szert tenni' A társaság bruttó 40 B33

eFt-os működési támogatást kap a megkotött támogatási szerződés a|apján a Józsefuárosi

tnkormányzattő|. A te|jes teruezetten bevéte| bruttó 95 043 eFt lesz.

Kiadások kiadások bruttó eFt

Bĺárek és béľkłjltségek 83 414

&tűkłjdési költségek 3 611

Alvállaĺkozok 6 000

Helyi adók és értékcs

Kiadások łjsszesen

I 6G0

94 6?5

A társaság kiadásit mutatja ez az osszefoglaló táb|ázat. A társaság mint a |áthato szerény pozitív

eredménnyel tervezi a 201S-os évet. A |ikviditást az a|ábbi táb|ázat mutatja. Rév8 Zrt' az összes

értékben 5 mrdFt-ot meghaIado projektek menedzse|ését továbbra is 5+1 szenior
projektmenedzserre|, 4 munkatárssa| va|amint 2-3 gyakornokka|tervezi e|látni'

Budapest, 2015. áprĺ|is 29'

Rév8 Zń' / lgazgatóság
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Amely készĹitt a Rév8 Zrt. (í082 Budapest, Baross u. ó3.67.) 2015. május 8-án (péntek)
09. 00 órára tisszehívott FetÜgyelő bizottsági iitésérőt.

Jetęn voltak: Fetügyető Bizottság dr. Juharos Róbert. fb. etnök

Annus Viktor - fb. tag

Butányi Gergely - fb. tag

Meghívottak, kcizremtĺkodők dr. Dabasi Anĺta . igazgatóság etnöke

A(fdtdi György - igazgatósági tag

Csete Zottán - mb. cégvezető

Rácz Éva - gazdasági igazgató

Egri |ván - ktinywĺzsgátó

Dr. Juharos Róbert a FelÜgyető Bizottság etncike köszcjntötte a megjetenteket.
Megállapította, hogy a FetĹigyető Bizottság i.jtése 3 fő bizottsági tag jetentétével
határozatképes. Dr. Juharos Róbert jegyzőkönywezetőnek Csete Zottánt javasol'ja.

A Rév8 Zrt. Fetügyelő Bizottságának 1lzo15. (05.08.) számú határozata

(egyhangÚ, 3 igen szavazattal)

A Feli.igyelő Bizottság úgy dłjnt, hogy felkéri Csete Zoltánt az Ütés
j e gyzőkönywezettĺj ének.

Dr. Juharos Róbert a FelÜgyető Bizottság etnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat, és javasotja, hogy a kikütdött napirendekhez képest az elscí és a második
napirendi pont kerütjĺin cserére. így az alábbi napirendi pontokat javasotja etfogadásra.

1. 2014 évi Üzleti beszámotó elfogadása

2. 2015 évi ijzleti terv elfogadása

3' Alapszabátymódosításetfogadása

4. Egyéb



A Rév8 Zrt. FelÜgyelő Bizottságának f|?015. (05.08.) számú határozata

(egyhangú, 3 igen szavazattal)

A FetÜgyelő Bizottság Úgy dłint, hogy a FelUgyelő Bizottság ijlésére az aĺábbi napirendi
pontokat fogadja:

1. 2014 évi Ĺizleti beszámoló elfogadása

z. 20ĺ5 évi ĺizleti terv elfogadása

3. Alapszabá|y módosítás elfogadása

4. Egyéb

1. napirendi pont . fo14. évi ijzleti beszámotó etfogadása

Dr. Juharos Róbert igmerteti a napĺrendi pontot és tájékoztatja a Fetügyet<í Bizottságot,
hogy az |gazgatóság a Társaság 2014 évi üzteti beszámotóját tárgyalta és elfogadta.

Egri |ván könywizsgátó: A könywizsgálat során a Rév8 Zrt. éves beszámotóját, annak
részeit és téteteit, azok könyvetési és bizonytati a|'átámasztását az érvényes
könywizsgálati standarokban foglaltak szerint felütvizsgálták és javasotják azt elfogadásra
67 411 eFt mérleg főösszeggel és 1 1 7ĺ 3 eFt' mérteg szerinti eredménnyet.

A Rév8 zrt. Feli.jgye|1í Bizottsá3ának 3l2o15. (05.08.) számú határozata

(egyhangú, 3 igen szavazattal)

A FelÜgyelő Bizottság ugy dijnt, hogy elfogadja a Rév8 zrt. fo14. évi iizleti
beszámolóját.

2. napirendi pont. 2015. évi ijzleti terv eĺfogadása

Dr. Juharos Róbert ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a Fetügyető Bizottságot,
hogy az |gazgatóság a Társaság 2015 éVi üzleti tervét tárgyatta és elfogadta.

A Rév8 zrt. Fetügyelő Bĺzottságának 412015. (05.08.) számú határozata

(egyhangú' 3 igen szavazattal)

A FelĹigyelcĺ Bizottság úgy diint, hogy elfogadja a Rév8 Zft. ?a15. évi üzleti tervét.

3. napirendi pont - Alapszabáty módosítás elfogadása

Dr. Juharos Róbert ismerteti a napirendĺ pontot és tájékoztatja a Fetügyető Bizottságot,
hogy az Igazgatóság a Társaság Atapszabátyának módosítását tárgyalta és elfogadta.



A Rév8 Zrt. FelÜgyelĺí Bizottságának 5ĺzo15. (05.08.)számú határozata

(egyhangú, 3 igen szavazattal)

A Felügyelő Bĺzottság úg;y dłint, hogy egyetért az Alapszabáty módosítással és javasolja
Rév8 Zrt. kłizgyűlése, illetve a Fĺĺvárosi kłizgyűlés á|tali elfogadását.

Feli'Jgyelcí BÍzottság tobb határozatot nem hozott és az tjtést 9.15 órakor befejezte.

k. m. f.

Levezettĺ etnök

Csete Zoltán

jegyzőkönywezető
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