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Budapest J őzsefvárosi on ko rmányzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

Józsefuaros ÖnkormanyzatKépviselő-testiilete 461120|2. (X[.19.) szálĺÍlhatźrozatában ugy
đöntött, hogy Rév8 Zrt. mí,lkodósének ktiltségét kĹilön megállapodás a|apjén, támogatás

formájábarl havi rendszerességgel utalja át az onkormányzat a Rév8 Zrt. szźlm|ájara. A
vonatkozó megállapodźn 2013. december 31-ig érvényes, és a Rév8 Zrt-nek az éves
teljesítésekĺől és a költségek alakulásáról beszámolási kötelezettséget íľ elő.

Fenti konstľukcióval szétváIt a Taľsaság általĺános mfüödésének, illetve az egyes programok
projektmenedzserifeladatainakťtnaĺszitozása.

II. A beterjesztés ĺndokolása

2013 éwe az onkormányzat 24966000.- Ft-ot biztosított Rév8 Zľt. általános mfüödési
kciltségére. A támogatźs binosításĺíĺa vonatkoző megá||apodás 2013. december 31-én |ejźr, a
Tĺíľsaság 2014 évi működésének biĺosításáľa új megállapodás megkcitése szükséges.
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Előteľjesztő: Csete Zoltánmb. cégvezetĺ5 lPtév8 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. december 18. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosítására

A napirenđet nyílt tilésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz minősített szavazattĺibbség
szfüséses'
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Váľo s gazdálko dási és Pénzii gyi Bizottság v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
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III. Tényállás

A vonatkoző megälIapodás szerint a Rév8 Zrt. áIta|źnos miĺködésére biztosított támogatás az

alábbiak szerint került felhasznáIásr a.

A terv és tény adatok közti különbség alapvetóen a felügyelő bizottsági elnök tiszteletdíjanak
me gemeléséből, illetve a beťlzętendő helyi adó költsé géből adódik.

IY. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testület dĺintése a Magyarorszźtg helý önkormźnyzatairól szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény a 43. $ (Z)bekezdésén és a I07. $-an alapul.

V. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Fentiek a|apján2014 évre az alábbi díjazást javasoljuk Rév8 Zľt. részére.

2013 év teľv 2013 évi tény

Felügyelő Bizottság eInök
(díj + járulék I92 7 50.- Ft / hó, július 1 -től 3f1 f50.- Ft/hó)

2 313 000 3 084 000

F"lügy-ę!ő Bi"otsági t"gok 2 ő (díj+járulék53970. | 29s 280 | 295 280
Isazsatősás' elnĺik (díi + iárulékok 84 810.- Ft/hó) I 017 7f0 | 0r7 720
Igazgatősági tasok 4 tő Gíi + iárulékok 69 390.- Ft/hó/fó) 3 330 7f0 3 330 720
Igazgatő sćĘ költsé gtéríté s 450 000 0

IsazsatősáĘ' és F.B tisszesen I 406 720 I 727 720
Pénzüeyi menedzser (bér + iárulék 488 300.- Ft/hó) 5 859 600 5 859 600
Asszisztens (bér + iárulék 354 660.- Ft/hó) 4f55 920 4 zss 920

Alkalmazottak ässzesen 10 115 520 10 L15 520
Ueyvéd (mesbízási dii 375 000.- Ft/hó) 4 500 000 5 400 000
Könywizssźůő (męsbizási díi 800 000.- Ft) 800 000 800 000

Mesbízások tisszesen s 300 000 6 200 000
Rezsi k<ĺltsés (telefon. irodaszeľ stb.) 1 200 000 1 200 000
Helvi adó (iparűzési adó) 0 1 000 000

Esvéb ktiltsések összesen 1 200 000 2 200 000
Mindösszesen 25 022 240 27 243240

20t4 évlterv

Felügyelő B zoÍtság elnök (díj + járulék 3f1250.- Ft/hó) 3 855 000

Felügyelő B zottságitaeokf fő (díi + iárulék 53 970'- Ft/hólfő) r 295 280
IsazsatősźLs' elnök (díi + iárulékok 84 810'- Ft/hó) 1 017 7f0
IgazeatősźLgi tasok 4 fő Gíi + iáľulékok 69 390.- Fťhólfó) 3 330 720

Isazsatősáe és tr'B összesen 9 498720
Pénzüsvi menedzsęr (bér + iáľulék 488 300.- Ft/hó) s 859 600
Asszisztens (bér + iárulék 354 660.- Ft/hó) 4 255 920

Alkalmazottak összesen 10 115 520
Ueyvéd (megbizási dii 375 000.- Ft/hó) 4 500 000
Könywizssá|ő (meebizási díi 800 000.- Ft) 800 000

Megbízások tisszesen 5 300 000
Rezs költsés (telefon' irodaszer stb.) r 200 000
Hely adó 1 000 000

Esvéb kiiltséeek łisszesen 2 200 000
Mindłisszesen 27't1,4240



Fenti összköltség a|apjtn a támogatás havi összegét 2259520.- Ft-ban javasoljuk

megállapítani.

vI. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A dcintés cél.1.a, hogy az onkormźĺrlyzat biztosítsa a nÉvs Zrt, 2OI4. évi mfüĺidéséhez
szükséges fedezetet, me|yhez 2014. évre 27.714.240,- Ft összegben előzetęs

kcjtelezettségváIIaIás sziikséges az önkormányzat sajźń bevételeinek terhéľe.

Kérem az alábbi határ o zati j avasl at elfo gad ás át.

H,ł'ľÁnoza'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület rĺgy diint' hogy

1. a nnvs Zrt. 2014. évi működéséhez 27.114,2 e Ft támogatást biztosít, melyre
előzetes kłitelezettséget váIla| 2014 évľe tinként vállalt feladatként a helyi
adóbevételek teľhéľe

Felelős: Polgármester

Hatándó: 2013' dęcęmber 18.

2. az 1'. pont alapján elfogadja az e|őterjesztés mellék|etét képező az onkormányzat
és a Rév8 Zrt. kozott kiitendő, ,,A Rév8 Zrt. 20t4. évi miĺktidésének

bĺztosításárći,, tárgyí|,2014.január l.jétől 20|4. december 31.ig taľtó,határozott
időtartamú megállapodást és felhatalmazza a polgáľmesteľt annak a|áírásá.ľa.

Felęlős: Polgármester, Rév8 Zrt.

Határidő: 2013. december 31.



3. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a 1.,2. pontban foglaltakat a f014 évi ktiltségvetés

tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: a20I4 évi költsésvetés tervezése

A döntés végrehajtásńtvégző szervezeti egység: Pénzügyi Ugyosztáiy,Rév8 Zrt.

Budapest, 2013. december 5.

Csete Zoltán
mb. cégvezető lPtévľ Zrt.

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbizásából

l ĺJp| -^ Clr'żafuv.?,n.4f
/Y'v !

Dr. Mészaľ Eľika /
a|jegyző 
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Megá|lapodás

A Rév8 Zrt. fo14. évi működésének biztosításáról

amcly tótrcjött cgyrószről

Budapest Főváros Vlt!. kerület Józsefvárosi önkormányzat

székhely: í082 Budapest, Baross u.63.67.

statisztikai számjele: í 5508009751 1 -3z1.o1

adószáma: 155 08 009-z-4z

törzsszáma: 735715

ba n kszá m taszám a : 1 41 00309 - 1 021 39 49 - 0100000ó

képvisel,i: Dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban önkormányzat),

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Mííködő
Részvénytársaság

székhely: í082 Budapest, Baross u. 63.67.

képvisetetében: Somfai Ágnes igazgatóság etnöke és Atfötdi György igazgatósági tag

cégjegyzékszáma: 01 . 1 0-043548

adószáma: 1ff93005 -z-42

statisztikai számj e[e: 1ff93005-7 4Ż0- 1 1 4-01 (a továbbiakban Rév8 Zrt. )

között a mai napon és helyen az alábbi fettétetekket:

Preambulum

Az onkormányzat megatkotta a hetyi városrehabilitációs terĹiletek kijetötésérőt és a
területen a rehabĺlitácĺó megvatósításárót szótó többször módosított 32/2001. (X.2ó.)

önkormányzati rendeletét. A rendelet 7.S-ávat az onkormányzat városrehabititációs
közcétú szervezési-tebonyolítási feladatok végzésére az erre a célra alapított gazdasági

társaságként a Rév8 Rehabititációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot jetötte ki.

Az tnkormányzat az egyes projektekre vonatkozó ki.itön szerződésekben tisztán csak a
projektmenedzseri feladatok ettátásának a fedezetét biztosítja megbízás díjként,
azonban a Rév8 Zrt. áttatános miĺködésének köttségeire a megbízási díjak fedezetet nem

bĺztosítanak, ezért a Rév8 Ĺrt. általános működésének köttségeirőt jeten kt]tcin

megáttapodást kötik a Fe[ek.



1. A megáltapodás tárgya: általános működési költségek biztosítása

1.ĺ. A 3zl2001. (X.26.)önkormányzati rendelet 8. 5 (2) bekezdés f) pontja szerint a Rév8

7rt. köttségei vise[ésének, elszámolásának módját és jogcímét (pt. támogatás vagy
köttségek megtérítése' Vagy díjazás) a Rehabititáció, itletve rehabilitácĺós modettkísértet
megvalósítására vonatkozó a megállapodásban meg ketl határozni.

1.z. Aa. tnkormányzat abbót a cé[ból, hogy a városrehabititáció lebonyolítására
létrehozott szervezet folyamatos működőképességét biztosítsa, 2014. január í. napjátót
zo14. december 31. napjáig a RÉvg Zrt. működéséhez 27.114.?40'- Ft támogatást nyújt.

1.3. A támogatást az onkormányzat a havonta egyenlő részletekben, az adott hónap 5-ik
napjáig utalja át Rév8 1rt. részére.

2. A Rév8 Zrt. kfjtelezettsége

2.1. Fetek megállapodnak, hogy a Rév8 Zrt. folyamatos működőképességét fenntartva az
egyes projektekre vonatkozó kÜtĺin szerződések, itt. megáltapodások ettátása során

tegjobb tudása szeńnt, az onkormányzat és a kerÜleti lakosok érdekeit etőtérbe
helyezve, a vonatkozó jogszabályok, az onkormányzat egyéb dĺintései, valamint a jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően j ár et.

z.z. A Rév8 Zrt. munkáját úgy tátja et, hogy az onkormányzataz egyéb vagyonkezetési
és projektmenedzseń szerződésekben vátlalt kötelezettségeit az egyes szerződésekben
fogtatt elvárásoknak megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. A Rév8 Zrt. köteles az
onkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni minden eseményről, mely
veszélyezteti /veszélyeztetheti a társaság működőképességét.

3. Beszámolás az önkormányzat felé

A Rév8 Zrt. köteles 2015. január 3í-ig írásban beszámotni az onkormányzatnak a

tetjesítések és a köttségek atakutásáról. A beszámolónak tartalmaznia kett: Rév8 Zrt. öt
fős Igazgatósága, három fős FetÜgyetőbizottsága tagjainak tisztetetdíjára és

kcittségtérítésre történt kifĺzetések összegét, a társaság működését megbízási szerződés
atapján segítő egy fő jogász és egy könywizsgátó cég feté történt kifizetések összegét, a

Rév8 Zrt-nét cég napi feladatainak etlátását biztosító munkaválla[ók, egy fő pénzijgyi
menedzser és egy tő asszisztens kifizetett munkabérét és kcizterheit, a Társaság

működése során felmerÜlt rezsi költségeket.

4. A megállapodás hatálya

Jelen megáttapodást a Felek határozott időre, f014. január 1-tőlz014. december 3í-ig
kötik. Aszerződés2014. január í. napján tép hatátyba.

5. A megáttapodás a Felek kĺizös megegyezésével írásban módosítható.
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6. Jeten megáttapodásban nem szabátyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más
jogszabátyok rendelkezései az irányadók.

Jelen megál.tapodás megkötéséhez az onkormányzat Képvisető-testiilete a ..........lfo17.
(......) számú határozatával hozzájárutt.

Jelen szerződés megkötéséhez a Rév8 Zrt ................ ..hozzájáru[t.

Budapest, 2013.

Önkormányzat részéről: Rév8 Zrt. részéről:

Somfai Ágnes Alfötdi Gycirgy

igazgatóság elnöke, igazgatósági tag

dr. Kocsis Máté

polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina

jegyző nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika

atjegyző

Fedezet: dátum: Budapest,20í3

Pénzügyi teg ellenjegyzem:

Páris Gyutáné

pénzügyi ügyosztátyvezető


