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L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1. A Rév8 Zrt.łIts.évi beszámolója és 2016.évi ĺizleti terve

A Rév8 Zrt. (atovábbiakban: Taľsaság) elkészítette a 20t5. évi beszámolóját és a2016. évi
üzleti teľvét, melyek az előteqesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteit képezik. A Tarsaság
Igazgatősága és Felügyelő Bizottsága mind a beszámolót, mind az iszletĺ tervet taĺgyalta és

elfogadta.
A Rév8 Zrt.Igazgatősága és a Felügyelő Bizottsága a Taľsaság 2015. évi iizleti beszámolóját
és kiegészítő mellékleteit 60.410 e Ft mérleg fbösszeggel és 1.025 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel fogadta el és javasolta a Rév8 Zľt. Közgy.íĺlésének, hogy a nyereség osztalék
formájában töľténő kifizetése helyett eredménýaľtalékba kerĹiljĺin.
Az előteqesztés 3. szźtĺrÍĺ mellékletét a CORRECT Pénzügyi és Konyvszakértő Kft. ftiggetlen
könywizsgálói jelentése képezi, amely szerint a könywizsgáló a könywizsgálat soľán a
2015. évi beszámolót, annak tészelt és tételeit az érvényes köny'wizsgálati standaľdoknak
megfelelően felülvizsgá|ta. Megállapításra keľült, hogy a beszámolót a szźlmviteli ttlľvényben
foglaltak és az á|talźnos számviteli elvek szerint készítették el, illetve a beszámoló a Taľsaság
2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzrtgyi és jövedelmi he|yzetéról megbízható és
valós képet ad, és acég201-5. évi üzleti jelentése a20|5. évi éves beszĺĺmolójźnakadataiva|
összhangban van.

2. Szervezeti és Míĺkłidési Szabályzat valamint a Felĺigyelőbizottság üg5rľendje

Az elmult évben az ti Ptk. rendelkezései alapjan számos helyen módosítani kellett az
Alapszabźiyt. A megvźitozott jogszabáIyi kĺiľnyezet és a módosított Alapszabálynak való
megfeleltetés céljából a cég szabáIyzatu felülvizsgálatra keľültek, többek kozott a Szęwezeti
és Működé si Szabá|v zat.
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A szabá|yzatok kozül az Alapszabá|y XI. 1|.2, n pontja éľtelmében a Szeľvezeti és
Múködési SzabáIyzat (a továbbiakbarl SZMSZ), valamint Felügyelőbizottság Ügyľendjének
j őv áhag5ľ ásźr a a Tĺĺľs as ág Köz gyűl é s e j o go sult.
A Trĺrsaság Igazgatősźlga megállapitotta az sZMsZ módosítását, illetve a FelügyelőbizoÍtság
megalkotta saját tigyrendjét, mely szabá|yzatokat azlgazgatőság a K<izgyűlés elé teľjeszt, és
mindkettőt elfogadásra j avasolj a.

3. Alapszabálymódosítás
A Tarsaság 39,l %-os fulajdonosa, Budapest Fővaros onkoľmanyzata kezdeményezte
valamennyi, a Budapest Fővaĺosi Önkormőnyzat legalább 25 % -os fulajdonában lévő
gazdasági taľsaság létesítő okiratának módosítását annak érdekében, hogy az adósságot
keletkeztető tigyletek, k<jtelezettségvállalások jóvahagyása, éľtékhatár nélkül az adotttaľsaság
legfőbb szervének, kizaĺólagos hatásk<irébe kerüljön. Elkészítettiik az A|apszabá|y-
módosításánaktervezetét és a Rév8 Zrt. Igazgatőságanak |120|6. (2.15.) szźmíhatfuozatźlva|
azIgazgatősága elfogadta az előteqesztett részletes Alapszabźly-módosítás tervezett szövegét
és felkéľte azlgazgatőság elnökét ana,hogy az Alapszabály-módosítźstervezetét juttassa el a
ľészvényesekhez.

A módosítást kezdeményező Fővaľosi Önkormanyzat, _ mint részvényes _ a Fővárosi
Közgýlés 296120|6. (III.30.) szźlmű hatźrozatáva| jővehagyta a Tĺírsaság A|apszabá|y-
módosítását és a vát\tozásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALapszabźiyát, valamint
felhatalmazta a képviseletében eljaľó BFVK Zrt-t arra, hogy kötött manđátumma| eLjźmĺa,
,,igen'' szavazatávď tĺímogas sa u ż96/z016 (III.30.) szźmű hatarozatnak megfelelő Rév8 Zľt.
Kĺizgyűlésehataskörébetartozőhatánozatokmeghozata|źi.

il. A beteľjesztés indoka
Az e|őterjesztés UI.-3. pontokban részIetezett kérdésekről való đöntés meg}lozataIára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása
A döntés célja, hogy a Taľsaság a szátmvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. $ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő hataridőben teljesíteni fudja a mérlegbeszámoló letétbe
helyezésére vonatkozó k<ltelezettségét, valamint, hogy az A|apszabáIyanak megfelelően, a
Közgyűlés a Tĺíľsaság ĺ,u|eti tervéről, az SZMSZ-éĺó|, a Felügyelőbizottságtnak ügyrendjéľől,
valamint Budapest Főváľos onkormrínyzata kisebbségi résményes alapszabály módosítási
j avaslatĺáĺól hatarozhasson.
A döntéseknek pénzügyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi ktirnyezet
A Bizottság hatásk<irét a Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti
fulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. Cx[.13.) önkoľmrínyzati rendelet 49. $ (3)
bekezdé se határ o zza me g.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az a|ábbihatározatijavaslatsoľt elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źinlhazott tulajdonosi jogktirében, mint a Rév8
Zrt.tijbbségi tulajđonosa úgy dtint, hogy

1. 60.410 e Ft mérleg fiőösszeggel és 1.025 e Ft mérleg szerinti eľedménnyel elfogađja a
határozat mellékletét képező Rév8 Zľt. 20|5. évi besziĺmolóját, egyben rigy d<!nt, hogy a
nyereség osztalék foľmájában ne kerĹilj<in kifizetésre és a mérleg szeľinti eľedmény az
eľedménýaľtalékba kerülj ĺin.

Felelős : polgiíľmester
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Hatáľidő: 2015. május 09.

2. elfogadja a Rév8 Zrt. hatźlrozat mellékletétképező 2016. évi tizleti teľvét.

Felelős: polgáľmester

Hatándő: 201 5. május 09.

3. elfogadja a Rév8 Zrt. Szervezetí és Műk<'dési Szabá|yzatát valamint a Felügyelőbizottság
iigyľendjét.

Felelős: polgáľmester

Hatláľidő: 20|5. május 09.

4. elfogadja a Rév8 Zrt. a hatźttozat mellékletét képező A|apszabáLy-módosítását és a
változásokkalegységesszerkezetbefoglaltA|apszabźiyát.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20|5. május 09.

5. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkoľmanyzat képvise|őjét, hogy a Rév8 Zľt. Közgyulésén a jelen hatźrozatijavaslat 1-
4. pontjaiban meghatiĺľozott döntését képviselje, a fenti pontoknak megfelelő határozatok
elfogadásaľa igennel szavazzon, a szfüséges nyilatkozatokat megtegye és a szfüséges
dokumenfum okat aláír1 a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Rév8 Zľt. kcivetk ező kozgyulése, legkésőbb 20 1 6.05.3 1 .

A d<jntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa
(megfelelő a|áhtnandó!): nem indokolt hiľđetőtáblan honlapon

Budapest, 20|6. május 3.

€_*su .'
Annus Viktor
vezérigazgatő
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Rév8 Zrt igazgatóság Ĺizleti beszámol ó 201 5

fO15 EVI TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA

Corvin Sétány Program
A Corvin Sétány Program megva|'ósítására és befejezésére vonatkozó feladatokat tartatmazó

háromotdal.ú megá|'|.apodás (f014.08.f7) atapján dotgozott társaságunk. Az Önkormányzat

szerződésben vállalta 2015 év végére az ingatlancsere |l. és l!l. Ĺitemét és a Lakásprogram

végrehajtását. Az onkormányzat szerződésben vátlatta f016 év végére a Közmű KözterĹilet

Program végrehajtását. Ezen feladatok projektmenedzseri munkáit a Rév8 Zrt. végezte el.

2015 évben a Corvin Sétány Program terĹiletén további üres területek beépítése kezdődött meg.

f014 év végén kezdődött meg a Szigony és Bókay János utcák közötti új irodaház építése,

melynek befejezése 7016 őszére várható. További lakóházzat is bővütt a program, GRUND és a

sétány közötti terület ||. ütemén is megkezdődött az építkezés. Tervezés alatt van a Práter

utca - Bókay János utca - Leonardo da Vinci utca mentĺ Üres terĹilet fejlesztése is, melyet a

Corvin sétány |ll. szakasza fog lezárni.

Rév8 Zrt. feladata 4 épütet - Szigony u. 3,|., Szigony u. 33., Bókay János u.43., Tömő u. í8. -
határozatlan idejű bérteti szeződéssel rendelkező bértőivel' a bérleti jogviszony megszÜntetés

feltételeirő|' szótó megállapodások etőkészítése, elfogadtatása. A négy épĹitetben ijsszesen 27

bértővel induttak meg a tárgyatások f014 év végén, ebbőt egy bérlő 20í5 évben ethunyt. Rév8

Łrt. fo15. jútius 31.ére sikeresen letárgyalta és etőkészítette a döntéseket 2í esetben. A

további 5 bértővet nem jött létre megáttapodás a kialakult jogi hetyzet megoldásávat, a

szerződések szerint, a JGK Zrt fogtakozott. Rév8 Zrt a Lakásprogramot lezárta és az

cinkormányzati feladatok koordinálásával, menedzselésével dolgozottf015 második fetében.

A Közmű Kĺizterütet Program végrehajtása a 2015-ös évben megindutt. Befektető (FUTUREÁL)

átvette a tervezési feladatokat, ezek egyeztetésében vett részt Rév8 Ĺrt. A2015-ös év végére

kialakult a közmĹĺ.közterület munka műszaki programja. 201ó.os évben kerül sor a tervezési

szakasz |'ezárására és a kivitetezésre. A Corvin Sétány Program területén az Önkormányzatf016
évben tervezi több közterület egyes szakaszainak (Práter utca, Szigony utca, Ttimő utca,

Leonardo da Vinci utca és Bókay János utca) fetújítását.

A már hivatkozott testületi döntés atapján a Rév8 Zrt. díjazása 2015 évben havi nettó í 9ó8

500.- Ft. Aszerződéses feladatok elvégzéséért összességében 2015 évben mindösszesen nettó

23 62f 008.- Ft projektmenedzseri díjat szám|.ázott az onkormányzat feté.
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Rév8 Zrtigazgatóság üz|eti beszámo|ó 2015

Projekt bevétel kiadás egyenleg

Corvin.Sétány Projekt 23 6Zf AA8 7 ó08 899 16 013 109

Magdolna Negyed Program ll.
2012 évben megtörtént az uniós támogatással megvalósult a Magdolna Negyed Program ll.
elszámolásának tezárása. A program lezárását követően megkezdődĺjtt az ötéves fenntartási

időszak, mely szerint az tnkormányzat köteles évente fenntartási jelentést leadnĺ a Pro Régió

Kft. felé, a harmadik jelentést 2015 nyarán nyújtottuk be.

Magdolna Negyed Program lll.
A Magdolna Negyed Program harmadik, európai uniós forrásból finanszírozott ütemének (a

továbbiakban MNP|ll) Támogatási Szerződését 2013. január 30-án írták atá. A,z MNP|||

megvatósítása március elsejével megkezdődött. Az MNPIlI teljes támogatási összege 3,8 miltiárd

Ft, az összes köttség 4,2 milliárd Ft. Az MNP||l megvalósítása 2015 október 15.én befejeződött,
saját forrásból számos eleme 2015. december 31-ig tinkormányzati forrásból továbbra is

működött, sőt az önkormányzat közel 100 mittió forintot biztosított arra, hogy a közösségi és

szociális programjainak jelentős része 201 6-ban fotytatódjon.

A Magdolna Negyed Program lIl. keretében társaságunk tátja e|' az áttalános projektmenedzseri

feladatokat, irányítja a projektmegvalósító szervezeteket, 2 hetente projekt értekezteteket
tart, és a Pro Régióval történő teljes kapcsolattartást bonyolítja.

Az MNP!ll keretében 14 társasház és 28 önkormányzati bérház keri.jlt fetújításra, megújult a
Kátvária tér, a Teleki tér, a Mátyás tér és azok egyes környező utcái. A két és féléves harmadik

Ĺitem 25 társadalmi és gazdasági projektjének összk<ittsége mintegy 550 mittió forint vo[t.

Ennek keretében zaj[ottak fetújítandó lakásokban étő bértőket és a környéken étőket segítő

közösségi társadalmi akciók, a Kesztyűgyár gyermek, ĺfjúságĺ és felnőtt fejlesztő, szabadidős és

az áltáskeresőket segítő programjai, a közbiztonságot erősítő projektek, egyebek mellett a

Szomszédsági rendőr program' a sértetté válást kutató kérdőíves vizsgálat és a 99-es busz

kísérteti projekt. A kifejezetten szociális cétú projektelemek a krízishelyzetben [évő csatádokat

cétozták és kisebb-nagyobb ún. motivációs csomagokat is biztosítottak részi]kre. A Program

keretében készütt et és működik (működött) - egyebek mellett . a FiDo |fjúsági és Szabadidő

Kcizpont, a K<izösségi mosoda, a diákmunka mentorátás projekt, a Kálvária téri játszótéri

program és a peremhetyzetű nőket segítő klub is. A Program aktivizálta a helyben élőket,

formális és informális csoportok, civil szervezetek vettek részt és reményeink szerint fotytatják
a megkezdett kcizös munkát.

ő



Rév8 Zrtigazgatóság üzleti beszámoló 2015

A program eredeti műszaki tartalma a megvalósítás során keletkezett megtakarítás miatt
bővü[t, ezzel egyÜtt a fizikai megvalósítás határideje az eredeti 2015. május 30-rót 2015.

október 15.i határidőre módosult. A program beruházási elemei - bérház és társasház fetújítás,
kcizterÜleti rehabititáció - ?:014 évben befejeződtek. z015 évben további bérházak és

társasházak kerljttek a programba, illetve újabb közterületek kerütnek fetújításra, melyek
fetújítása 2015 évben lezárult.

A program eredményei 20í 3-fo15 kłjzłitt

Épi.jlet felújítás és kłjzteriiĺet programok

A projekt keretében 28 önkormányzati bérház és 14 Vegyes tutajdonú társasház fetújítása
valósult meg 1323 takást érintően. Létrejött a Telekĺ téri közösségi park, valamint a Fiumei út

és Dobozi utca kcizötti ztjl'dterÜteten a sport és itjúsági k<izpont. Megújutt a negyed több utcája
(pl: Bauer Sándor u., Magdolna u.) megújult a Kátvária tér és kis mértékben a Mátyás tér ĺs.

Társadalom, kirzösség, szociális és bűnmegelőzés programok

T1 Épület felújításhoz kapcsolódó, a ĺakosság bevonását segítő programok

Az épÜtet fetújításához kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok keretében 49

épĹiteten beti.jti takóközösségi és 3 gyermekrendezvény, 5 parkgondozási, ntivényül'tetési akció,
9 bérház udvarzöldítése, a fetújítandó épÜtetek bérlői számára folyamatos tájékoztatás,
tanácsadás, 5 kurzus háztartás.gazdátkodási és 3 kurzus közös képvisetői tréning, a 3

szomszédsági házfetügyető foglalkoztatása a krízisházakban, a vagyonkezelő szervezet
munkatársainak kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális érzékenyítő és vagyongazdátkodási

továbbképzése, 3 lakossági rendezvénnyet került megvalósításra.

T2. A Kesztyűgyár Közłĺsségi Ház programjai
A Kesztyűgyár Közösségi Házban ktjttjnb<jző szabadidős és oktatási programok valósultak meg,

mint pétdául Nyĺtott ház fogtakozás, Kézműves szakkör, Felnőtt és egyéb internet oktatás, Női

torna és egyéb sportfoglalkozások, Csámpai Rozi áttat vezetett festőműhely Vagy a Mentor
Program. ltt kerülnek megrendezésre a kütĺinböző gyermek és családi programok is. A
Kesztyűgyár Közösségi Ház programjain a 12 projektelem tátogatói létszáma kb. 8300 gyerek,

fiatal, illetve felnőtt volt.

T3 Bűnmegelőzési programok

A programelemen betül valósulnak meg a Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, átdozattá
válást célzó prevenciós elemek és Bűnmegelőzési stratégia kidotgozása. Sikeresen fotytatódik a

korábbi ütemekben megismert Szomszédsági rendőr program a kerületi rendőrséggel.

együttműködve. A bűnmegelőzési programok keretében megvalósult 76 prevenciós
osztátyfőnöki óra és tegatább 136 diák részvételével a Füge mentáthigiénés és prevenciós
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Hév8 Zrtigazgatóság üzleti beszámo|ó 2015

fogtalkozássorozat 4 áttalános iskolában, a szomszédsági rendőrök havi kb. 600 órás közterüteti
járőrözése, nagy mintás sértetti kutatás atapján elkészĺ.ilt bűnmegelőzési stratégia, valamint a
99-es busz projekt keretében: gyermek színi előadás, buszvezetők képzése, lakossági

rendezvények, szociális munkások a buszokon, 4 kísérleti buszmegál[ó.

T4 Szociális programok

A Józsefvárosi Szociátis Szo|'gáttató és Gyermekjól'éti Központ bonyotításában folynak a

kÜttinböző Csatádfejtesztési, Intenzív családmegtartó és Közterületi ártalomcsökkentő
szolgáltatások. A programok keretében 2015. ápritis és augusztus között a szenvedétybeteg

utcai megkereső munka keretében 461 tatá|'kozási esemény és 66f szotgáttatásnyújtás, 24

krízisben tévő csatád meghatározott ideig intenzív családmegtartó szotgáltatásban részesült, a

családfejlesztő szociális munkásokkat tartósan együttműködő 56 család konyhai, műszaki,

bútor, valamint takásfetújítási motivációs csomagokban részesü[t, a 3 nyitott és 8 zárt
tehetséggondozó műhety tevékenysége során az eredményeket bemutató nyilvános
rendezvényeken í78 fő vett részt.

T5 Közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés keretében a szociális szakemberek működtette FiDo lfjúsági és Szabadidő

Park napi látogatottsága tavasztót őszig átlagosan naponta 100, esetenként fOo fő, a téti

időszakban átlagosan 40fő.2015. május hónapban a Kátvária téri |nformációs Pont napi átlagos

kontaktszáma 31 fő, a rendszeres és alkalmi gyerekprogramokat nyújtó játszótéren pedigf1 fő

vo[t, jetentős szórássat (ó-65 kcizcitt).

Gazdasági programok

G1 Képzési programok

A képzési programok keretében a ,,festő, mázoló, tapétázó,', ,,villanyszerelő..és ,,élelmiszer-,
vegyi áru és gyógyncivény eladó'' oKJ-s képzésekre több mint 30 fő iratkozott be, eredményes

vizsgát 16 tő tett. A ,,Webre Nagyi!', számítógépes foglalkozások az a[apismeretekre és a
kapcsolattartásra, az ,,Aktív csoport'' a gyakorlati fethasznátói ismeretekre fókuszá[t, a

résztvevők száma együtt összesen 33f tő volt. Az iskolai beilleszkedési prob|'émávat kÜzdő

gyerekek és az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek í0 osztályos

felzárkôztató képzésének résztvevői összesen 95 főt tettek ki, kł5ze|, 2l3-uk eljutott az

osztályozó vizsgákig.

Gf Foglalkoztatási programok

A fogtalkoztatási programok keretében az álláskereső klubokat több mint 500 fő tátogatta

tegatább egy alkalommal, 49 megváttozott munkaképességű személy speciális tanácsadást,

segítséget is kapott, az áttásbcirzék résztvevőinek száma jelentősen meghaladta az 1000 főt. A

b
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munkába áttást segítő női ktub tátogatónak száma meghaladta a 250 főt, a diákmunka

mentorátás projekt keretében 89 diák, fiatat egyéni fejlesztési terve készĹjtt el.. A ktizösségi

mosodát heti rendszerességgel kb. 50 fő hasznátja, a regisztrátt kliensek száma meghaladja a

400 főt. A Társadalomból' kirekesztett nők fogl.atkoztatását és rehabititációját támogató projekt

rendszeres tátogatóinak száma 25 fő vott tavaly májusig, majd 2015 nyarátót azűjjászervezett,
már Fókusz Női Közösségi Ktizpont néven működő projekt tovább növelte áttandó klienseinek

létszámát.

Projekt bevétel kiadás egyenleg

Magdolna Negyed Program lll 30 032 462 45 767 466 -15 735 004

MNP l||. T3 Bíĺnmege|őzés 16 697 073 16 030 332 666 741

Európa Belvárosa Program |.

A 2012.es évben lezárult az Európa Belvárosa Program |. fizikai megvalósítása, és f014-ben
megtörtént a projekt pénzÜgyi elszámolása, lezárása. 2015. májusában leadásra kerÜlt az etső

fenntartásĺ jel.entés leadása.

Európa Belvárosa Program |l.

A program 20,ĺ3-ban kedvező etbírátásban részesijl't a Fővárosi onkormányzat áttat meghirdetett

TÉR_Koz ,,A'' jelĹĺ pál'yázatán, a Támogatási SzerződésfO14, jútius 11.én kerü|.t aláírásra, az
eredeti határidő 20í5. december 3í-e vo[t. A ktittségek fetét a Főváros áttat kiírt TÉR_Koz
pá|'yázat finanszírozta, a másik fetét az Önkormányzat, il'l'etve a programban résztvevő

társasházak fedezték.

2014 szeptemberében kerütt megkötésre az tnkormányzattat Rév8 Zrt. projektmenedzseri

megbízási szerződése 2014 jútiusátót 2015. szeptember 30-ig. 20í5-ben cisszesen nettó 4724
406.- Ft megbízási díjban részesĹilt Rév8 Lrt. A program megvalósítása során,
programelemenként, az alábbiak valósultak meg.

A program főbb elemei - 23 társasház kisebb-nagyobb téptékű fetújítása, a Bródy Sándor utca és

a Gutenberg tér egy részének rekonstrukciója, illetve a helyi civilszervezet, a Civilek a

Palotanegyed EgyesÜtet lebonyotításában hetyi identitáserősítő és értékvédelmi programok

megvatósítása - 2015 évben valósultak meg.

A fel nem használt támogatásbót jcivő évben indul a Palotanegyed új kutturális innovációja, a

Gatéria Negyed Program, melynek keretében négy tinkormányzati hetyiség kerüt fetújításra,
ahol a jtivőben, a tervek szerint, kortárs képzőművészeti galériák nyíthatnak.
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KözterĹj ĺetek megújítása

EtkészÜl.tek a programban vállalt útszakaszok - Bródy Sándor utca egy szakasza, a Gutenberg tér
eddig meg nem újított része, illetve a Pollack Miháty tér és a Gyulai Pá[ utca egy-egy kisebb

terĹilete - fetújítási munkái.

Társasházak fe lújítása
Eredetileg f4 db társasház vett részt a programban, ebből végĹit 22 fejezte be az épül'etek

kisebb -nagyobb volumenű fetújítási munkáit. Lezárult a Belső Udvar Program is, egy háznak

sikerült a takóköztjsség bevonásávat megújítani a belső udvart.

Ktizłĺsségformáló és kulturáĺis programok

A hetyi Civil.ek a Palotanegyedért Egyeslitet feladata volt a ,,Mi BĹiszke Bródy Sándor utcaiak'' és

a ,,Megé[t Történelem,' eInevezésű ktiziisségerősítő és a helyi történeImet feldolgozó
programelemek megvalósítása, melynek során több közösségi rendezvény került megtartásra,

illetve kihelyezésre kerÜlt több társasház történetmét fetdolgozó tábta. 201ó évben készüt e[ a

tevékenységet fetdo|.gozó kiadvány.

Az onkormányzat és a civilek közösen tartották meg a program nyitó és záró rendezvényét, a
negyed kutturális étetében aktívan részt vett a program során támogatott Vasas

Művészegyĺittes.

A projekt során eddig elszámolt köĺtségek:

A projekt cisszköttsége 629 745 06f.- Ft, ebből a támogatási szerződésben rcigzített fővárosi

támogatási összeg 317 516 000,- Ft. A kifizetési kéretmekben összesen igényett és kifizetett
fővárosi támogatási összeg 117 418 805 Ft.

Ú1 programelemek, Támogatási Szerződés módosítás

20í 5 év végén felmerÜlt, hogy az egyes programelemek - ktizterĺjlet és épütet fetújítás -
megvalósítása során fel nem használt támogatásbót új programelem, a Galéria Negyed Program

induljon el. A programelem keretében 4 önkormányzati hetyiség kerül felújításra, melyekben, a

tervek szerint, kortárs gatériák fognak megnyílni. A Főváros a támogatási szerződés módosítása

iránti kérelmet befogadta, ezzet együtt a program megvalósítását zoĺo. december 31.ig fetek

meghosszabbították.

Projekt bevétel kiadás egyenleg

Európa Belvárosa Program í-2 4 724 406 4 900 350 -175 944
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||. János Pál pápa tér, játszóterének felújĺtása
A már korábban ismertetett, zo13 évben kiírt fővárosĺ ľÉR-xÖz pál.yázatban |'ehetőség vott

önkormányzatok részére, hogy fővárosi tulajdonú területek megújítása helyi tinkormányzatok

és civil szervezetek bevonásával valósulhasson meg.

Az onkormányzat a |l' János Pát pápa tér ethanyagott ál'tapotú játszóterének fetújĺtásávat
pályázott, a Népszínház Kor a Potgári Értékekért Egyesi.ilet bevonásávaL. fo14 nyarán kerÜ|,t

aláírásra a Támogatási Szerződés, melyben az onkormányzat bruttó 59 mFt támogatást nyert e[

kivitetezésre és az egyesület á[ta[ szervezett közösségi programokra. 20ĺ S-ben e|'készütt a tér
megújítása. 201ó.tót kezdődnek a közösségi programok.

^2014 
szeptemberében aláírásra került Rév8 Zrt. projektmenedzseri szerződése, a Társaság a

feladat ettátásáért díjazásban nem részesüt.

||. Tatabányai Piac meghívásos pályázat
A 20ĺ S-ben Rév8 Zrt meghívásra kerÜtt az Ú1 Tatabányai Piac kiatakítására kiírt 2 pátyázatra. A

tervező csapat az egyik helyszínre dícséretet kapott. A befotyt meghívási díjat az Áltatános

Köttség sor tartalmazza.

Tevékenységek összesen
A társaság f014-ban elvégzett tevékenységeinek pénzügyi eredményét az atábbi tábtázat

mutatja.

Projekt bevétel kiadás egyenleg

Corvin.Sétány Projekt 23 622 408 7 608 899 16 013 109

Magdolna Negyed Program lll 30 032 462 45767 466 -15 735 004

MNP |l|. T3 Bűnmegeĺőzés 16 697 073 16 030 332 666 741

Európa Beĺvárosa Program ĺ-2 4 724 406 4 900 350 -175 944

Projekt összesen 75 075 949 74 307 447 768 90?

A projektekbőt a társaság 75 075 949.-Ft-os bevételre tette szert, és ebből 768 91f.- Ft

eredményt ért e[.

Jogvitás iigyek
2015. december 3,|.i áttapot szerint folyamatban Vagy fĹiggőben lévő peres etjárás a Rév8 Zrt-

nek nem volt.

ÁĄ
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A korábban folyamatban vo[t, felperes: Pát Gyula, Danku Lajosné, Atperes: l.r. Budapest

Józsefvárosi onkormányzat, ||.r. Rév8 Zrt 19. 7o.oo}.-Ft és járutékai iránti , áttalunk megnyert
perben a Rév8 Łrt részére megítétt perköltség, összesen 1.344.600..Ft és járutékai iránt
végrehajtási etjárást megindítottllk, az 2016. március hónapban lezárult.

Fizetési meghagyásos eljárás atapján történik a követelések behajtása (peres etjárás): Parkoló

bérbeadás itt. egyéb bérbeadás jogcímén fennátló kütönféte 5.000-50.000.-Ft ktiztjtti

követelések megfizetése iránt 20íO-ben indított, jogerőre emelkedett fizetési meghagyások

közüt 2015-ben még 3 folyamatban volt, a végrehajtás eddig eredményre nem vezetett (nincs

végrehajtható vagyon, takcíme ismeretlen, i[l. ismeretlen vo[t, új l'akcímrőt vh. jegyzőkönyv

még nem érkezett).

Nincs a társaság vagyoni helyzetét érintő további jogi Ĺigytet.

onkormányzati támogatás, kłjzszolgáttatási szerzadés
Józsefváros önkormányzat Képvisető-testütete 461tz01f. (Xll.í9.) számú határozatában úgy

döntött, hogy Rév8 Zrt. működésének köttségét kÜt<in megállapodás atapján, támogatás

formájában havi rendszerességgel utatja át az onkormányzat Társaságunk számtájára.

^2015 
évre vonatkozó támogatást a Képviselő-testÜlet 6/f015. (||.20.) számú határozatában

fogadta e[, ami atapján a Rév8 Zrt. részére az onkormányzat átta|.ános működésként 40 832

520.- Ft támogatást biztosított. Rév8 Zrt a támogatási szerződés szerint az éves tetjesítésrőt és

a kci|'tségek alaku[ásáró. f016. januárjában elszámolt.

Rév8 Zrt átszervezés
2015 decemberében a Józsefvárosi tnkormányzat mint többségi tutajdonos kezdeményezte és

döntött arról, hogy megerősíti Rév8 Zrt kerületen betüti fejlesztői pozíciőját. Ennek érdekében
egyesítette Rév8 Zrt személyi át|,ományát a Potgármesteri Hivatat Városfejl'esztési lrodájának
munkatársaival és így egy erős fejlesztő csapat jött tétre. Ennek megfelelően rendelt
feladatokat Rév8 Zrt számára 201 ó-tót.

ll-
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Osszefoglalo

Hredmény łjsszesen bevétel kiadás egyenleg

Projekt összesen 75 075 949 74 307 047 768 902

Altalános költségek 787 768 516 962 f70 806

Műkijdési támogatás 40 832 520 40 847 065 14 545

Eredmény összesen 116 696 238 115 671 074 1 0f5 164

A társaság projektjei kcizÜl' a Magdolna Negyed Program l||. bevételei adják az összes bevétel
61%-át, és ezen a projekten dolgozott a munkatársak tegnagyobb része. A Magdotna Negyed
program menedzselése mellett a Corvin Sétány Program menedzselése tette ki a feladatok
további részét (31%). Emellett az Európa Belvárosa |-ll. Programból (6%| származnak
meghatározó bevételei társaságunknak.

Rév8 Zrt. az összes értékben 5 mrdFt-ot meghatadó projektek menedzselését 5*1 szenior
projektmenedzserrel, 4 munkatárssal vatamint 2-3 gyakornokkat tátta e[, érte el az árbevétett.
A 20í6-os évnek Rév8 Zrt megerősített személyi átlománnyat és többtet fetadatokkat vág neki.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2015.ben több mint 40 mFt működési támogatássat váttatta
magára az igazgatőság, és fetÜgyető bizottság köttségeit.

A társaság a 2015.es évben is tijbb tárgyatáson fejtette ki áttáspontját a Fővárosi Önkormányzat
képviselőinek a 10 mFt-os rövidtávú kötetezettségrőt. Fetek áttáspontja kcizeledett, de mivel'

nem sikerü[t pontot tenni a tárgyatások végére, addig könyveinkben rtjvidtávú
ktitelezettségként vezetjük tovább.

Budapest, f016. ápritis 01.

Atfötdi György DLA

a Rév8 7rt. |gazgatóságának elnöke
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (łĺsszköltség eljárássa l)

Keltezés: 2016. március 31.

P.H.
a váttatkozás vezetője (képvisetcíje)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

/5

Sor-
szám A tétel megnevezése E|őző év

Elozo
év(ek)
módosĹ

ĺśc li

Tárgyév

a b c d e
1 1 Betfötdi értékesítés nettó árbevétele 8ff96 7263i
f 2 Exportértékesítésnettóárbevétele
3 Ertékesítés nettó árbevéteĺe (0í +02) 8f296 0 7f637
4 3 Saját termelésű készletek áttományváltozása t c

5 4 Saját előáltítású eszközök aktivátt értéke
6 ll. Aktivált saját teljesítmények értéke (*03+04) 0 0 c

7 ll!. Egyéb bevételek 37f81 42964
I ebbőt: visszaírt értékvesztés
9 5 Anyagkcittség f94 1546
10 ó lgénybe vett szotgáltatások értéke 100f3 9121
11 7 Egyéb szolgáttatások értéke 18'l 424

1Z 8 Etadott áruk beszezési értéke
í3 9 Etadott (ktizvetített) szotgáttatásokértéke 16552 8335
14 lV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) f7050 c 19426
15 10 Bérköttség s8504 697f6
16 11 Szemétyi jettegű egyéb kifizetések 770 1078
17 1f Bérjárutékok 16800 1954f
18 V. Személyi jellegíÍ ráfordítások (1o+11+1f) 76074 c 90346
19 Vl. Ertékcsiikkenési leírás 1f75 1093

20 V|l. Egyéb ráfordítások 2869 4642
f1 ebbőt: értékvesztés
22 A. UZEMI (UzLETl)TEVEKENYSEG EREDMENYE (lrll+lll-lV-V-Vl-

ut) 1f309 0 9Ą
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,.A" EREDMÉNYK|MUTATÁS (iisszkiĺltség e $ árássa l )

Kettezés: 201ó. március 31.

P.H.
a váttalkozás vezetője (képvisetője)

zf

2015. december 31. adatok E Ft-ban

ĺ
f,r':i ,/

t/

Sor-
szám A tétel megnevezése E|őző év

Elozo
év(ek)
módosĹ

fá<ai

Tárgyév

a b c d e
23 í3 Kapott (járó) osztalék és részesedés
f4 ebbőt: kapcsolt vállalkozástót kapott
f5 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
f6 ebbcít: kapcsolt vállatkozástól kapott
f7 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfotyamnyeresége
f8 ebbőt: kapcsolt vállalkozástót kapott
f9 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjetlegű bevétetek f7 5

30 ebbő|': kapcsolt vállatkozástól kapott
31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
32 ebbőt: értéketési kütcinbtizet
33 VIll. PénzÜgyi műveletek bevéteĺei (13+14+15+16+17| 27 0 5

34 í 8 Befektetett pénzĺ.igyi eszközök árfolyamvesztesége
35 ebbĺíl: kapcsolt vállalkozásnak adott
36 19 Fizetendő kamatok és kamatjettegű ráfordítások
37 ebbőt: kapcsolt vál[alkozásnak adott
38 z0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétekértékvesztése
39 21 PénzÜgyi műveletek egyéb ráfordításai 18
40 ebbőt: értéketési kütönbözet
41 lX. Pénzügyi míÍveletek ráfordításai (18+19x2o+21| 0 c í8
42 B. PENZUGYT MUVELETEKEREDMENYE (Vill-tx) f7 c -13

43 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (rArB) 1f336 c 81

44 X. RendkívÜĺibevételek 1089

45 xl. Rendkívüli ráfordítások
46 D. RENDKIVULT EREDMENY (X-Xt) 0 0 ĺ089
47 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (rCrD) 1f336 0 1170
48 xl!. Adófizetési ktitelezettség 6f 145
49 F. ADozoTT EREDMENY (*E-Xll) 11713 0 10f5
50 zf Eredménytartaték igénybe vétete osztalékra, részesedésre
51 23 Jóváhagyottosztalék, részesedés
5f G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (xF+22-231 11713 0 10f5
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12'f93005-4110-114-01

Statisztikai számje[

0í -1 0-043548
cégjegyzék száma

..A" MÉRLEG Eszkłjzök (aktívák)

Kettezés: 201ó. március 31.

a váttatkozás vezetője (képvisetője)

P.H.

2015. december 31.

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Elozo
év(ek)

módosĺ-
+4c ai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetetteszkijziĺk 1392 0 3020

2 I. IMMATERIALIS JAVAK c 0 0

3 Alapítás-átszervezés aktivátt értéke
4 Kísérteti feitesztés aktivált értéke
5 Vagyoni értékű jogok
6 Sze[lemi termékek 0 0

7 Uzleti vagy cégérték
8 Immateriális iavakra adott előlesek
9 Immateriális javak értékhetyesbítése
't0 II. TARGYI ESZKOZOK 1392 0 3020

11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1Z Műszaki berendezések, gépek, járművek

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1392 96f
14 Tenyészá[[atok
15 Beruházások, fetújítások 2058

16 Beruházásokra adott előtegek
17 Tárgyi eszközök értékhetyesbítése
18 M. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0 c 0

19 Tartós részesedés kapcsolt váltalkozásban
f0 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21 Egyéb tartós részesedés

zz Tartósan adott kötcscin egyéb részesedési viszonyban átto

vállaIkozásban

z3 Egyéb tartósan adott kölcsön
z4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25 Befektetett pénzügyi eszköziik értékhetyesbítése
26 Befektetett pénzÜgyi eszközök értéketési ki.itönbözete

adatok E Ft-ban



1ff93005-4110-114-01
Statisztikai számjel

01 -1 0-043548

Cégjegyzék száma

''A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2015. december 3'l . adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

E|őző
év(ek)

módosĹ
fásai

Tárgyév

a b c d e
27 B. Forgóeszkiizők 61007 0 55972
f8 I. KESZLETEK 0 0 (

z9 Anyagok
30 Befejezetlen termelés és fé|'kész termékek
31 Növendék-, hízó- és egyéb áttatok
32 Késztermékek
33 Aruk
34 Készletekre adott előleqek
35 TI. KOVETELESEK 18407 0 323

36 Kcjvetetések áruszáttításbót és szotgáttatásbót (vevők) 17f14
37 Ktjvetetések kapcso[t váltalkozással szemben f50c
38 Követetések egyéb részesedési viszonyban tévő váttalkozással szemben

39 Váttókövetetések
40 Egyéb követelések 1 193 73

41 Követések értéketési kÜtönbözete
4Z Származékos ügytetek pozitív értéketési különbözete
43 M. ERTEKPAPIROK 0 0 c

44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45 Egyéb részesedés
46 Saját részvények, saját üzletrészek
47 Forgatási cétú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
48 Ertékpapírok értéketési kÜtönbözete
49 rV. PENZESZKOZOK 42600 c 52739
50 Pénztár, csekkek f092 533

51 Bankbetétek 40508 5zf0ó
52 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 c 1418
53 Bevételek aktív időbeti elhatárolása 0 1416
54 Költségek, ráfordítások aktív időbeti elhatárolása 12 2

55 Halasztott ráfordítások

56 Eszközök összesen 6f411 c 60414

//
{.
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u ł8

Keltezés: 20í6. március 31.

P.H.
a vállalkozás vezetője (képvisetője)

3



1 ff9 3005 - 4',1 1 0 - 1 1 4 - 01

Statisztikai számjel

01 -1 0-043548

Cégjegyzék száma

''A'' MÉRLEG Források (passzĺvák)
2015. december 31. adatok E Ft-ban

P.H.

Ąą

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év

ELőző
év(ek)

módosĹ
tásai

Tárgyév

a b c d e
57 D. Saját tőke 3823s c 39f60
58 I. JEGYZETTTOKE 26524 f65f0
59 ebbőt: visszavásárott tutajdoni részesedés névértéken
ó0 tr. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FTZETETT TOKE (-)

61 M. TOKETARTALEK
6f TV. EREDMENYTARTALEK 2 11715
63 V. LEKOTOTTTARTALEK
64 VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 c 0
65 Ertékhelyesbítés értékelési tartatéka
66 Vatós értéketés értéketési tartaléka
67 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 11713 10f5
68 E. Céltartalékok 0 c 0
69 Céttartaték a várható kötelezettségekre
70 Céttartaték a jövőbeni köttségekre
71 Egvéb céltartalék
7f F. Kötelezettségek 2'3749 c 20709
73 I. HATMSOROLT KOTELEZETTSEGEK 0 c 0
74 Hátrasorott kötelezettséeek kapcsolt vállalkozással szemben
75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban

tévő váttatkozással szemben
76 Hátrasorolt ktjtelezettségek egyéb gazdátkodóval szemben
77 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 c 0
78 Hosszú lejáratra kapott kötcsönök
79 Atváttoztatható kötvénvek
80 Tartozások kötvényki bocsátásbót
81 Beruházási és feilesztési hitetek
8f Eeyéb hosszú teiáratú hitetek
83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozássat szemben
84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő

váltalkozással szemben
85 Eqvéb hosszú teiáratú kötelezettséeek

Keltezés: 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője (képvisetője)



12f93005-4110-114-01
Statisztikaĺ számjel

01 -1 0-043548

Cégjegyzék száma

,'A" MÉRLEG Források (passzívák)
2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Elozo
év(ek)

módosĹ
fáęai

Tárgyév

a b c d e
86 M. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 23749 0 f0709
87 Rövid teiáratú kĺitcsöntjk 10000 10000

88 ebbőt: az átváltoztatható kötvények
89 Rövid tejáratú hitetek
90 Vevőktőt kapott előleeek
91 Kötelezettségek áruszáltításbót és szolgáltatásbót (szátlítók) 1401 3473
9f Váltótartozások
93 Rövid tejáratú kcitelezettségek kapcsolt vállatkozással
94 Rövid tejáratú kötelezettségek egyéb részesedésĺ viszonyban

tévő váttatkozással szemben
95 Egvéb rövid teiáratú kötelezettséeek 1f348 7f36
96 Kötelezettségek értéketési különbözete
97 Származékos ügyletek negatív értéketési küttinbözete
98 G. Passzív időbeli elhatárolások 4f7 0 441

99 Bevételek passzív időbeti elhatárolása
100 Költségek, ráfordítások passzív időbeti elhatárolása 4f7 441
101 Halasztott bevétetek

102 Források összesen 6f411 c 60410

Keltezés: 201ó. március 31.

a vállatkozás vezetője (képvisetője)
P.H.

!



Rév8 Zrt.2015. évi beszámotójának
kiegészítő mettéklete

A Rév8 Zrt-t, Jőzsefvárosi Rehabititációs és Városfejlesztésĺ Zártkörűen műktjdő

Részvénytársaságot (a továbbiakban: Rév8 zrt.| 1997. augusztus 1-én atapították
tulajdonosai, zártkörű résaĺénytőkével.

Budapest Főváros Józsefvárosi 51,0% 30 600 000.- Fr
onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u. 65-67.)

(1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
országos Takarékpénztár és 9,9 % 5 940 000.- Ft
Kereskedetmi Bank Rt.
(í051 Budapest, Nádor u. 1ó.)
Osszesen: 100,0% 60 000 000.- Ft

Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűlésen megváltozott,
melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
A Rév8 1rt. igazgatóságának 1lf01f (09.28) |T számú határozatában az alaptőke
teszátl'ítás mértékérőt d<jntöttek. Ezek atapján a társaság ataptőkéje 26.520.000..
Ft, melynek megoszlása:

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

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

Adószám : 1ff93005-2. 4f
Cégjegyzékzám: 01 -í 0-043548

Képviseletre jogosult személyek:

. Atfötdi Gytirgy
lakcím: í052 Budapest, Petőfi Sándor utca 7.

- Rácz Éva Erzsébet
lakcím: 1091 Budapest, Ütlői Út197-199.

- Csete Zoltán 2015.1f.31..ig
takcím: íĺ16 Budapest, Sztregova utca 12.

. Dr. Dudás Lóránt
11í1 Budapest, Stoczek utca 11.

ĺ"ĺĺ ,/,i/ ą.Á-
L./
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- Somfai Agnes f015.0f .16-ig
lakcím: 1fff Budapest, Fetsősas u.26.

- Bartók Béta 2015.0f.16-ig
lakcím: í046 Budapest, Bucka utca 24.

- Réti Borbála f015.0f.16-ig
lakcím:1034 Budapest, Nagyszombat utca 27

?:015.0f.16-tő.

- Dr.Dabasi Anita f015.1f.31-ig
lakcím: 1,|34 Budapest, Szabolcs utca z6-28.
- Ferneze|'yi Gerge|'y Sándor
lakcím: 11,t2 Budapest, Érdi út 1olA.
- Máté Lásztó
lakcím: 1084 Budapest, Fecske utca 37.

2016.01.01-tőt

- Annus Viktor
lakcím: 2000 Szentendre, Törcikvötgyi út 6.
- Pribelszki Szabolcs
lakcím: 1085 Budapest, József krt.7f.

A társaság tulajdonosa a kötelező könywizsgálatra a coRREcT PénzÜgyi. és
Könyvszakértő Kft. -t bízta meg. Címe: 1026 Budapest, Bimbó út 182.
képvíselője: Egri |stván |ván, kamarai azonosítója: 003152. A könywizsgálat éves
díja: 800 e Ft + áfa / év.

A Rév8 Zrt. feladata: Józsefváros megújĺtásának rehabilitációs eszközökkel
való elősegítése' ezen belü| kültjnös tekintettel a kijetłilt rehabilitációs
akcióterület előkészitési, megvalósítási feladatainak szervezése és
megvalósításai az önkormányzatok megbízása alapján, valamint az ehhez
kapcsolódó befektetői tőke szervezése és a rehabilitációba történő
bekapcsolása.

A gazdasági események rögzítéséhez a Rév8 Zrt. számviteti potĺtikáját úgy alkotta
ffi€9, hogy a vállalkozás fejtődése során az egyre bővütő tevékenységi és
termékszerkezetről naprakész információval tudjon szolgálni a Társaság vezetése
és tulajdonosai számára.

A Rév8 Zrt. valós gazdasági eredményeinek naprakész követhetősége érdekében
2000. évtőt projektenként kerĹjltek a feladatok meghatározásra és a felmerült
feladatok, kiadások és bevételek megfeleltetésre.

2 ,4C,,ł,łr Ąa
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A számviteli törvényben meghatározott lehetőségek figyelembe vételével a
Rév8 Zrt. számviteli politikájában az alábbi eljárások és módszerek kerültek
kiválasztásra és alkalmazásra.

Értékelési módok és eljárások

Tényleges beszerzési áron történik az atábbĺ eszközök aktiválása

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzÜgyi eszközök
KészIetek
Értékpapírok

A beszerzési ár tartalma: engedményekket csökkentett, felárakkal növelt vételár,
valamint a termékhez kapcsolódó fuvarköltséget, a vám-, vámkezelési díjat,
vámpótlékot, a bizományosi ktizvetítői díjat, valamint az egyéb kciltségeket,
ittetéket és adókat tartalmaza Árł nétrut.

A tárgyi eszközök aktivátásánál a beszerzési árat ntiveli a szerelési, üzembe
helyezési költség, az eredeti rendeltetés visszaállításával, kapacitás bővítésével,
fetújításával kapcsolatban felmerütt köttség, ha az eszköz elhasznátódási ideje egy
évnét hosszabb időben határozható meg.

Nem aktivátható köttségek a folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási,
karbantartási köl'tségek.

Az éves beszámolóban a fenti eszközijk értékelése

Az immateriátis javak, tárgyi eszközök értékelése minden év december 3,|-i

fordulónappal az óvatosság etvét figyelembe véve, egyedileg az értékcsĺikkenési
leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárolt készletek, befektetett pénzügyi eszktjztjk értékelése tényteges
beszeĺzési áron történik.

A befejezetlen termelés értéke az önköltség.számítási szabályzatban előírtaknak
megfe[elően kerÜ[ értékelésre.

Kłitelezettségek értékelése elismert számlázott összegben kerÜl a

kimutatásokba.

A részvénytársaság eddĺg importtal és exporttal nem íoglalkozott.

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

tĺ3,í7 nn' ,LJ



A költségelszámolás módja, rendszere: A Rt. köttség elszámolási rendszere az
összkö|.tség etjárású eredmény-kimutatásra épütve elsődlegesen az 5.

Számlaosztátyban történő könyvelésen alapul. A köttséghetyre, illetve
költségvisetőre történő könyvetés a költség-nem elsődleges rögzítésével
egyidejűteg számítógépes rendszer segítségévet történik.

Az értékcsłjkkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer a társasági adóttirvény
mettéktetében meghatározott és az adőzás szempontjábót is elfogadott mértékben
határozta meg. Az Rt. tárgyi eszköz áttományának várható elhasználódási ideje
közel egybeesik az adótcirvényben meghatározott mértékket.

Az értékcsökkenési teírás az Üzembe helyezés napjátót a teljes teírás időpontjáig,
illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig időarányosan, napra
számolva kerül elszámolásra.

A 100 e Ft alatti egyedi bruttó értékű tárgyi eszközcik értékcsökkenésĺ teírása
azonnali elszámo[ássat történik.

Terven fetiiti értékcsökkenés akkor kerÜl e[számolásra, ha a tárgyi eszköz, Vagy a
beruházás értéke tartósan csökken, a tevékenység váttozása miatt feleslegessé
vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem hasznátható.

céltartaték képzése

Az adőzás előttĺ eredmény terhére a vállalkozás céltartalékot képez azokra a

múltbeli, illetve a folyamatban tévő Ĺigytetekbőt, szerződésekből származő,
harmadik felekkel szembeni fĺzetési kötelezettségekre, amelyek a mértegkészítés
időpontjáig várhatóan felmerülnek, de összegük, vagy esedékességi.ik időpontja a

mérlegkészítésekor még bizonytalan és a vállalkozás a szükséges fedezetet más
módon nem biztosította.

Szokásos mértékű és rendkívĺjli események meghatározásának elve

Minden olyan Ĺizleti esemény, mely nem tartozik a vállatkozási tevékenységhez és
mértéke is jetentős' nem minősíthető szokásosnak. |lyenek a káresemények és

minden esetben a 100 eFt-ot meghaladó hitelezési veszteségek, bírságok,
kötbérek, késedelmi kamatok.

Időbeli elhatárolások rendszere

Az Rt.nét aktív időbeti elhatárotásként kell elszámotni azokat a köttségeket,
amelyek a tárgyévben kifizetésre kerÜltek, de a mérleg fordulónapját követő
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időszakot terhelik, Vagy a tárgyidőszakot ktjvető időszakban befotyt bevételek, de
a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.

Passzív időbeti elhatárotásként kett számításba venni a tárgyévben befolyt, de a

következő évet megil'tető árbevételt, bevételt.
A tárgyévet terhelő, de a mérteg fordulónapját ktivetően kifizetett köl'tségeket és

ráfordításokat.
A mérl.eggel lezárt évhez kapcsotódó ismertté vátt késedelmi kamatot, kártérítést,
bĺrósági költséget, fizetési kötelezettséget.
A lezárt év mérl.egéhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, illetve
jóváhagyásra kerütt, de még ki nem fĺzetett prémiumot, jutalmat és járutékait.

Jelentős hibának minősÜt, ha a hiba feltárásának évében, a kütönböző

ellenőrzések során, egy adott ijzleti évet érintően (évenként kütön-kütön) fettárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét nĺivelő-csökkentő - értékének
egyÜttes összege meghaladja a mérlegfőcisszeg z%.át.

A számviteti potitikában meghatározott etvektő|' ettérő értékelésre nem keríllt sor,

így annak kiemetését sem tartottuk indokottnak.

A mértegkészítés időpontja: 2016. március 31.

Az. értéketési etjárásokból eredő vagyoni, pénzügyi helyzetet a kiegészítő
mették(et tábtázatai támasztják al.á. Ezek a következők: mérleg, befektetett
eszktjzök váttozása, eredmény.kímutatás.

2015. évben a Rév8 Ĺrt. a már megkezdett fetújítási munkáit befejezte. A
fetújított épÜtetek átadásra kerültek. Ez évben új épÜtetek projekt-managementje
kezdődött meg vá[ lalko zási szerződések keretében, valami nt additív rehabilitációs
szakmai tanácsadás és építészeti-mérnöki munkák történtek.

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az Alapĺtó okiratban meghatározott
részletek szerint 1997. december 3í.ig teljesítették, így jegyzett, de be nem
fizetett tőkét a saját tőkén belül nem kell kimutatni.

A társaság alapításakor, 1997. Vl|.3í.én atáírt Részvényeseinek Megállapodásának
3./a./ pontjában atapítók kötelezettséget vá|'tattak í0M Ft kölcsön nyújtására. A
Fővárosi tnkormányzat álta|' 1997. november 3.án nyújtott 10 000000.- Ft
átutalásra kerĺjlt.
A Fővárosi Közgyűtés a Fővárosi Köztöny XLV||. évfotyamának í0. számában
megjelent a 811997. (lll.14.) Főv. Kgy. számú rendeletet 3011997. (Vl.25.).én
módosította, melynek 1.s (8) pontja:

/ĺ
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, A Józsefvórosi rehabilitóciós városfejlesztési program koordináIásóra
Iétrehozott részvénytársaság miatti kiadósok fedezetére a ,,8104 Önkormónyzati

fejlesztések,, cím Lakósépítési, -mobilitási feladatok között a

,,6. Városrehabilitóció fővárosi támogatósa', előirónyzatónak 33 460 ezer Ft.tal
tijrténő csökkenése mellett a ,,8147 R.É.V. Vttt. Józsefvárosi Rehabi|itációs és

Városfejlesztési Rt. támogatása,, új címen azonos összegŰ e\oirányzatot biztosít,
melybőI23 460 ezer Ft törzstőke-rész, 10 000 ezer Ft m(jködési tómogatis. ,,

Rév8 ärt. kötelezettségek közé sorolta a rendeletben szereplő támogatás
összegét. 2004 és 2005 évben etki.]tdti.jk az önkormányzat részére az elszámolást.
2009 évtőt kezdődően írásban kértük a főváros pénzÜgyi osztályát, hogy igazolják,
Van-e Rév8 Zrt. fel.é nyitvántartott követelésük. Tetefonon történő ttibbsztjri
megkeresésünkre szóbeli választ kaptunk, mely szerint Rév8 Zrt. nem tartozik a

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

A társaság számviteli potitikájában előírtak atapján továbbra is a kötelezettségek
között van kimutatva a kapott 10 M Ft.
Az ezze|, kapcsolatos dokumentumok a 4. számű mettéktetben tatá|'hatók.

1998. március 02.án a Józsefvárosi onkormányzat 10 000000,- Ft kölcsönt
biztosított a végrehajtandó feladatok elvégzésére, melynek visszafizetését kütön

megállapodás szabályoza.

A Rév8 Ĺrt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként felmerÍjlő
költségetszámolás tehetőségének biztosítása érdekében az tisszktĺltség etjárású
eredmény.kimutatás rendszerét választotta. A számviteli tĺĺrvény előírása
szerint az összköltséges eljárássat köttség nemenkénti bontásban bemutatja az
adott eredményeinek a|,akulását.

A feladatok fokozatos csökkenésével. egyÜtt kerül meghatározásra a fetmertjtő

köttségek és ráfordítások, valamint a kapcsolódó bevéte|.ek elszámolásának
részletes rendje.

Az eredmény.kimutatás összköltséges eljárással, az éves beszámoló
nyomtatványon elkészített mellékletet képezi.

Az' összköttséges eljárással. készütt eredmény-kimutatás árbevétel arányos

atakulása az Üzemi, [izleti tevékenység eredményének megáttapításáig, a

következő:

/ĺu,ł,/vo
o(_,
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Az üzleti év mértegforduló napja:

7015.12.31.
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adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétet megnevezése ELőző év Etĺĺző ev(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e

01. Betftjtdi értékesĺtés netto árbevétele 8ff96 77637 01 
,

0f Exportértékesĺtés nettó árbevétele -frZ'

I Ertékesĺtés nettó árbevétele (01.+02.) 82296 72637 l0Bl
t.:;::;"

UJ. Saját termelésű késztetek á[tományváltozása 0 0 04'
04. Saját etőáttítású eszköztjk aktivátt értéke ,q5:

il
Aktivált saját teljesítmények értéke
(*03.+04.)

0 0
'tg;ł

]:il]iĺ;l.!

ilt. Egyéb bevételek 37281 42964
05. Anyagktittség 794 1546

ur. |génybe vett szotgáttatások értéke I 0023 9121

07. Egyéb szolgáltatások értéke 181 424 i.l.
08. E[adott áruk beszerzési értéke
u9. El'adott (közvetĺtett) szotgáttatások értéke 16552 8335 i1]ł

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

27050 19426

10. Bérköttség 58504 697f6 íi',5iĺ

11. Szemé|'yi jel'tegtĺ egyéb kifizetések 770 1078 .,1'6t
: : r.:::i

12. Bérjárul'ékok 1 6800 1954f 1,7,,.

V. Személyi jellegű ráfordĺtások (ĺ0.+1 1.+12.| 76074 90346 !Śł

vl. Ertékcsłjkkenési leírás 1f75 I 093 lej
vll. Egyéb ráfordítások 2869 4642 20:

V|l. sorbol: értékvesztés 7,1',

A.
Uzemi (Uzleti) tevékenység eredménye
(lt|l.+|| |. -ĺV..V. -V|.-V||. )

12309 94 ,.. 
?źi'

ii:tr:i
liit.i;:rl

Az Rt. z015. évben áttagosan 10 fő főfogtatkozású dolgozóval, lgazgatóság

tagjainak száma 5, FelÜgye[ő bizottsági tagok létszáma 3 fő, valamint áttag 6,f fő
eseti megbizási szerződésse|. foglalkoztatott dolgozóval látta e[ a feladatait. Az
átlagos statisztikai létszáma 16 fő vo|'t.

A foglalkoztatott munkavállalók bérkiiltségét és személyi jellegű egyéb
kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a dĺjazását
részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A részvénytársaság feladatainak jettegénét fogva ktizvetlenül nem végzett olyan
kutatómunkát vagy kísérletfejtesztést, környezetvédetmi beruházást, veszélyes
huttadékok tárolását, amelyet a számviteti töĺvény etőírásai szerint részletezni
ke[lene.

O--t
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A fetújítási munkáknát kiktitött garanciális munkákra a fedezetet (jótetjesítési
garanciákat) etkütönített és fe|,tétetekhez kötött bankszámlákon helyezik letétbe a
fet hasznátás szĹikségességéi g.

A társaság a 20í5.évben7f 637 eFt.ot számlázott ki az atábbi projektrészletezés
szerint:

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteti politika a számviteli
törvényben, a társasági és osztatékadó törvényben meghatározottakat egyaránt
betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 100 e Ft egyedi beszerzésű
eszközöket. Ez utóbbiaknát mindkét jogszabáty tehetőségének megfelelően az
azonnati értékcsökkenés elszámotás lehetőségét vátasztotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánát a beszerzés (üzembe helyezés
időpontjátót) kezdődően időarányosan számolja e[ az értékcsökkenés mértékét
évente egyszer' napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszközök értékének alakutását a 3. sz. mel'téktet
részletezi.

Vevő követelések részletezése

Követelések kapcsolt vállalkozássat szemben

Józsefvárosi tnkormányzat I f 500 eFt

ĺ
ť,(/"18

,ĺ:;]ŕ.]l:l:.::!l:...lll.l....: 1,.. j|...:!'|:'.:||||i| |..|.

adatok eFt-ban
P1 Corvin-Sétánv oro.iekt 23 6Z2
P5 Rehabi|'itációs szakmai bázis árbevétete (euB.MNP ll|) 48 931

Egyéb 84
Osszesen: 7f 637

Parkoló 120 e Ft

Vevő követelés értéloĺesztése '120 e Ft

Osszesen: 0e Ft



Módusz office Zrt. 2 ó83 eFt

Csabáné 508 eFt

Egyéb fLf eFt

Osszesen: 3 473 eFt

Száttítói kötelezettségek részletezése

Egyéb követelések részletezése

Hosszútejáratú kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

Egyéb NAV kötetezettség

száttító áfa

ársasági adó

Táppénz

Mind összesen:

///i -,
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Egyéb rcivid tejáratú kötelezettségek

Lejárt követelés és kötelezettség a társaság könyveiben nincs kimutatva.

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem kerÜlt könyvelésre.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése:

Aktív időbeli elhatárolások

Nyugdíj biztosítási j áruték

Egészségbiztosítási j áru ték

201 6. évi telefon költség

20í 5.évi mérlegkészítésig befotyt megtériitt perkö|'tség

2eFt

1416eFt

Passzív időbeti e[határolások

20í 5.évi könyrvizsgátati díj

201 5.évi telefon k<ittség

400 e Ft

41eFt

rl10 ,fr,.oŕ\
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Egyéb bemutatandó adatok:

Anyagköttség részletezése

Igénybevett anyagjeIlegű szolgáltatások

Anyagje[leqű szolgáltatások, javítások

f7 eFt
430 eFt

Posta. tetefon. fax. internet

Hirdetés. reklám
i szoleáltatás és

lgénybevett anyagjellegű szolgáltatások tisszesen:

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Személyi jettegű ráfordítások

Részletezését lásd a 2, sz. mellékletben.

Egyéb szolgáttatások

Egyéb ráfordítások

ĺ 255 eFt
3 387 eFt

Cłv ,,
//
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A fenti felsorolt köttségek azt eredményezték, hogy a Társaság üzleti
tevékenységének eredménye: 94 e Ft.

Pénzügyi műveletek kapcsán a Társaság 5 e Ft kamatbevételre tett szert,
pénzĹigyi ráfordítása 18 e Ft, ígya pénzÜgyi műveletek eredménye -13 e Ft.

A fentiek következtében a Társaság szokásos vállalkozási eredménye 81 e Ft tett.

RendkĺvÜti eredmény: A társaságnak rendkívüli bevétete 1 089e Ft, rendkívüli
kiadása OeFt, rendkívĹ]li eredménye 1 089e Ft.

2015-ban osztalék, osztalék etől.eg kifizetés nem történt.

Mĺndezek atapján az adőzás előtti eredmény: í 170 e Ft.

Az adóatap számítása
eFt

Adózás előtti eredmény .1 170
Csökkentő :

- értékcsökkenés
Adózás előtti eredménvt csökkentő ioecímek összesen

1 093
I 093

Ncjvelő :

- értékcstjkkenés
Adőzás előtti eredménvt növelő iopcímek összesen

1 093
I 093

Adóatap ( 1 170e Ft ) nyereséq minimum szerint 1 453

Társasági ado (10% ) 145
Adómentesség [Tao. tv. 20. S (1)]
Adókedvezmények

^2015. 
évi (itletve az üzleti évi) adókĺjtelezettség 145

A társasági adóalap 1 453 eFt, társasági adó fizetési kötelezettség 145 e Ft.

Ezek atapján a TársaságilO1ĺ. évi mér|.eg szerinti eredménye: 1 o25 e Ft.

Budapest, f01 6.március 3 1 .

Cégszerű atáírás

Beszámotót készítette: Rácz Éva
Regisztrációs száma: 142011
109,t Budapest, Ütlői Út197-199.

/rZ C,.7 _
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[1 mettéktet]

Budapest Főváros Vl | |. kerĺ.itet
16 150 000 Ft

í0 370 000 Ft

26 520 000 Fr

/
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[2 mettéktet]
adatok e forintban

Rév8 Zrt. l 2015. év / Foglalkoztatottak és Tisztségvisetők díjazása

Megnevezés Munkabér Eevéb iuttatás TiszteIetdíj Meebízási díi

Alkalmazottak 45 914

Választott tisztségviselők
lgazgatósági tagok

Somfaí Ágnes ie.elnök 104

Dr.Dabasi Anita ie.elnök 1 554

Atfötdi Gvörev 1 129

Máté Lásztó 1 046

Bartók Béta 49

Réti Borbáta 85

Fernezely Gergety Sándor 1 046

Dr.Dudás Lóránt 1 129

FelÜgyelő Bizottsági tagok
dr.Juharos Róbert fb.etnö k 1 546

ifj.Nagy Gábor Lásztó 66

Butányi lstván Gergely 785

Gáspár Lídia 66

Annus Viktor 785

Vörös Tamás fb.elnök 393

Megbízottak 14 316

összesen 45 914 9 783 14 316

at1L
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Tárgyi eszkiiz łjsszesĺtő [ 3.számú melléklet ]

lmmateriális javak |ngatlan Műszaki berendezések (i'szesen

Bruttó nvitó eEvenĺee 4 807 927 Ft Ft 17 569 490 Ft 22377 417 Ft
Beszerzés Ft 66f 3ZZFt 662 3ZZ Ft

Átvétet,értékhetyesbítés Ft Ft

Bővĺtés Ft

Nłivekedés összesen Ft Ft 6623ff Ft 66f 3fzFt
Ertékesítés Ft Ft

Selejt és kivezetés Ft

Hiány

3sökkenés összesen Ft Ft Ft Ft
]ruttó érték záró egyenleg 4 807 927 Ft Ft 18 231 812 Fr f3 039 739 Ft

r<äkkanó<o

Nyitó egyenleg 4 807 927 Ft Ft 16 177 146Ft 20 985 073 Ft
Tervezett lineáris Ft 855 /t53 Ft E55 453 Ft

Teruezett uonnali 237 676 Fr 237 676Ft

Teruen feliiti (egyéb)

Ertékhetyesbítés

'.|övekedés összesen Ft Ft '| 093 129 Ft 1 093',tZ9 Ft
lerv szeńntĺ értékcsłikkenés

Lineáńs Ft

Azonnali Ft

Teruen fetüti (egyéb) Ft

]s<ikkenés összesen Ft Ft Ft
irtékcsökkenés záró eeven 4 807 927 Ft Ft 17 270 275 Ft 22 078 Z0Z Ft
;gy éVen betüti tôrtesztés átvezetés

.|vitó nettó érték Ft Ft 1392344Ft 1 39f 344 Ft

Záró nettó érték Ft Ft 961 537 Fr 961 537 Ft

/Ü,7
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[a mettéktet]

Tartatom: Fcívárosi Etcíterjesztés 1997.

Fővárosi Köztöny 1997.

Részvényesi Megáttap odás 1997 .

/
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BUDAPEsľ ľŐv'(nos- FŐľorcÁRlĺEsTER-HELYETTEsE
.'.

fut. szám z20.Loa6/97 ltg'i.tä1,#Ílxäiľffi:.

Egyeztetve a Kózgyfilés átlandÓ bizotságaival.

EtŐTERJEszTÉs
A Fďváĺosi Kô z.gyíf,és tészéĺe

Tlsztelt Kłizgyúlés!

AKornyezewéd.elmiésTeľ LleÚejlesztésiMinisztérium,BudapestFóváĺos
Onkormányzata és o lo"'"roło'i, onkomrányzat kÖz łtt 1'995 iliniusában

Jgy".iliikáac,ĺ ̂ "gáuuPodás 
j tt létre felľárÓ tanutÍÍťány készíttetése céljáből a

TÓzsefuátos .gy .,*o,ŕji"iiieli. ui"ĺo."ĺĺ"ie""t ĺehábilĺtaciÓiára' .A Íeltárő

tanutmány täĺgyát avllí. ter. JÓzsef kĺt., Baľoss utca, szig.o-ny utca es.Uilói t

kozotti akciő terĺĺlet képezi.. a. tu""ma"y a teriiletet iellemzó rehabilitáciős

pĺoblémák kezelésére, ezen beliiil

az đszegényedett lakáshasználÓ hrlajdonos ok, vagy bérlólc által lakott

"it.ol.'ĺäg 
ci Íizĺtaĺag leromlott épiiletek megrijításáľa,

- a uäopĺttreto 
"tertiLleteken - meg;valÓsíthatÓ váĺosíejlesztési.

ingatlanf ejlesztésĺ akđÓk elindításáľa

ésazezek.heztärtozőeszktizrendszerekkifejlesztéséľeirányult'

5-1ę6ągititáđős terület adottságai:

Pestegyiklegrégibbvárosrészén,amaiKozéry!őzseÍvfuosbanrendldv 
lheterogén

Ĺ.epĺ.Eí 'u í< a százaá eleién, 9elygt a'3o.-as évek végébm lezajlott budapesti

építési lendtiLlet csakirem teljesen énn].tl9n}t hagvott. A 60.as éve]iben szinte az.

;.;i;' ťÖ;;-ŕ"*fuĺ'o''"..íĺi.'jedö lakÓtetęi ätcpĺte' csak a városrész kisebb

iä''e" uĺoJ"lt meg de rengeteg bontást eredményezett.

;äi;*b;;é* u.ła'o'.lä.oitenetét, éľthei6 hogy.a budapesti'átlaghozĺ<épest

'ľä-il:;äi'ká'llt";áy 
rendkĺvtil]epus.z$t, äbben a keriĺletben és fóleg a

"ĺ'ąiart 
k.ĺirzetben legĺ"ulá'"uu a sziiLkséglakások, a komfort nélkíi'li, ille&e a

félkomfoľtos, erysżoas. íäkások aĺánya' 
-A ĺ.akásttirvmy 9ltenéľe a keriileti

lakásbérlemények nagy ,es". ma is tiĺrkormányzati tr:lajdonban-.van' '1ody "
tĺĺ"o o.ľ"'i"ĺoy,zaĺ[a"arĺatĺ"tiľ anyagi ĺáfor&tást ígé4yel.'Azjn|1;aĺ9meny

äď ä éPíŕ'ül|',ot" ĺ"ii1ĺtĺ'u."ľľ.:ěľ:'3l. A teľĺiůet telkeinek kb. f0 ĺo.a

máĺ ůĺ"es ĺs tovatuĺ ĺs %-łbontandÓ épiiĺetekkel beépítetŁ

an,*Á;,;* -,.ŁaL
girT,,.at.
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A fóváros tertiLletén a vizsgáIt városrészben . t bbek kdzdtt a lakosság szociális

helyzete miatt. a legszembeHínitb a Íolyamatos puszfulás, az általĺínos leépĺiLlés, a

társadalmi, gazdaságĺ problémák megjelenése. A gondokat sűlyosbítja, hogy a

lakosĺ{g jelent s része idóskoru, sok a nyugdíjas, az inaktiv, a beteg és a
munkanélkirli, nincs meg a kórzetben az a magasabb tfusadalmí státuszri csoPoľt,

amely a szođális problémákat ne egy helyre konceĺrhálja'

Az1%6-barl elkészĹĺLtt tanulmány ftivonata 1. sz. melléklet) alátámasztva a fentie}et

megillapítja, hogy a Jőzsefuáĺos épiiletáltomránya jelentös értéket képvisď ugyan,

de narybn leromlou, A térségben a beépítetlen ingatlanok csak igen nehezery áron

ďul éľtékesÍthetóek
A pusztu|ási Íolyamat, az épiilet.állomány értékvesztésének megállítására, illetve

Íeljavíťására ľehabilitáđős fejlesztésľe van szĺikség.

A rehabilitáciőt elósegíti, hogy !ôzsefuáros a Fóváros egyik legjelent sebb

váĺosÍej|esztési tehetöséglÍ teľiilete, tekintettel a Fółároson belĺili elhelyezkedésére,

k zvetlinirl haftíľos a t<irténelni belvárossal tomegkdáekeđéssel kiviílÓan ellátott,

gépkocsival is igen konnyen megkrzelíthetó. A jelenleg alacsony ingadanpiađ áĺak,

"uiu.int 
aa hogy az ńjonnan létesítendó 4. meťrővonal a rehabilitácíÓs teriiLlet

vonzásklfzetében van/ a befektetési kedvet erósítheti.

A tanulmány rámutat aĺra, hogy a probléma csak iľányítoft városfejlesztéśi

beavatkozásokkal oldhatÓ meg, amely egyaľánt fontos és egyĺittes érdek mind a

Fóvárosnak, mind a kerti'Ietnek.
A két onkormányzat k<iz<itti egyiittrnúkÖdésen és koordináciÓn alapulÓ

térségfejlesztés iránltása jelentékmy, cisszehangolt m(íszaki, gazdaság;', pén-zíigyi
es jogi Íeladatot jelent, ezért fontos a Íejlesztéshez kapcsolÓdÓ feladat-meghatáĺoás
(meghatáĺozva mind a keľtilet, mind a Fóváros feladatait), a lebonyolítĺás

eszkÖzrendszeľe' a flnanszírozás és az elszámolás bemutatása.

A JÓzsefuáĺos váľosfejlesztési és váĺosrehabilitáciÓs feladatainak elvégzése kiárőlag
hivatali múktidés ritján, a hivatď egyéb feladatď mellett nern valősíthatÓk meg.

Sziikségessé válík egy olyan iinállÓ jogi ozemétyként mííkiiđó tíľsaság
lékehozása, amely az onkormányzattÓl szervezetileg ŕtiggetlenti'l, de áItala

ellenórizve, és mííkłidtetve, masas színvonalon, nagy hatékonysággal, a Íeladatra

koncentrálva el tudja látni a szĺi'kséges muĺrkĺfl. atok iľányításá| szeľvezését. A
ťársaság feladatanak ellá6sát mindkét nkomrányzat elósegítheti azzal, hogy a

városľehabilítĺłciőt hosszr1 távon .kieľnelt váľosfejlesztési felađatként kezeli,''e
munkálkra t rvényes keretek k zott elsóbbséget az éves k<ĺltségvetésben a
városrehabilit.áciÓs célok meryalősíthatÓĺígáĺa Íoľrásokat biztosítva'

Á Fóváľosi onkoľmányzat ľđpotgármestere és a tÓzsefvĺáĺosi onkormányzat
polgármesteľe 1997. március 25.én szĺíndéknyilatkozatot írt ďá a fenti célok
eléľése érdekében.

2' oldď t
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3. olđal

A ÍehabilitácíÓs program végreh1jtásálol szii'kséges célkit zeseket és az ehhez

il;ffi;Óf.iuaätoůt, es i"gozaÁaĺ.társaság léLeh ozását a két önkomrányzat

ľ!Ěiir:- .s}'"*'íftođési 
. 
mägáury"iá" ro9ł9 (melléklet). .Ą. ľsfl-T.đfo

meghatározza az elsóként i..aĺ"t*a.o akciÓteriiLletet is, amely " yá'i. utca.Ic dy

ä"Íi^ *.^-s"*.l"rĺályi utca.Lórinc paP tq iltal hatáĺolt un' 2. jelű ttimb, vďamint

"-áJpa.ľ'u'u*osun 
á K 

"ép-1Ózsefuáĺos 
térsége.

Amegátlapodásatáĺsaságelsđdlegesfeladatakéntazalábbiakathatározzameg:
- Az akciÓ tertiletek elđśđsí*e'""äon alkalmaz:ri índokolt rehabilitácíős feltételek

és eszkĺizrend.,"...t .ĺl.áát..e'., a Í.6váľ:osi és a ker{ileti éĺđekđtség{í

megvďÓsíthatÓsági .*'l*ĺ"y"r. ľ*-.Ť elókésátése, a megvalÓsítás

.ioŕe'"ĺte'en"t, lĚbonyolításrának koorđinálása.

-Atáĺsaságdoĺgozzakiazakciőprojectekme8valÓsíttratÓságitervét,mükÖđése
sorĺíĺr kap ŕelľratamazá-st * 

."uoguaott 
akciÓprojectek megvďÓsitására, a

továbbiak kidolgozásáľa'

- A rehabílitáciÓs tevékenység anyagi hátteľének megtervezése, a sziiLkséges anyagi

forĺások megs zeĺzése, a pénaeszk<izÓk kezelese.

- A rehabititáciÓs tevékenységgel kapcsolatos megbzási, vállalkozási szeľzóđések

elókészítése, megk tése stb.

- Iakossági kapcsolattartás

A rehabilitációs program koordinálására megalakítandő gazdaságí társaság

IÓzsefvárosi nehabílftáđäs o..łä'ęil"otési Rěszvénytáĺsaság néven (rôvidíťve

Ŕ'É'v. vrĺ. RT.) a Budäi.'t i.o"á.oä ŁÓT"1í*,. Onkormányzata, a Budapést

Fóváros lnkormányzah'?:; ó't.' rť*ékpénztár és Keľeskeđelmi Bank Rt'

ktizott ĺ<inne létÍe. A R."É:V. vni' Iĺt. belsö 
^Łtoae'i 

Íeltételeit, mÍíkłldésének

rendiét, tevékenységén"r 
.Ĺoieĺ 

a részvényesek vállalásďt kotelezettségeit,

egymáshoz valo viszon}"l.äi-iĺo" szindikátusi meglállapođás (melléklet)

hatátozzameg.

I

I

i

I

I

I

I

I

t

I

I

A. .részvśnyrsek kłizłitti -neg4|ĺaľodáshaĺ ľĘzíteÉt-Íantosa}'b-.k.ite1ezetĺłéB

- A proĺekt célkitíízéseinek érvényesÍtése érdekében mindkét Önkormányzatnak

váltalnia keu, hogy iaot."-i' pé"nlgyleg is csatlakozik a megvalÓsításhoz, az

ingatlano]Ś jop h"ô;,ď ;"ffo"ät'aa'ĺ és ingatlan-nyilvántaľtási

hiänyossá gokat rendezi.

. Mindkét nkormányzatnak a Pr9q1T1ľ ossz}rangban a tulajdonulrban lévó

zoldteľtietek, "ôl,dÍ"líil"l.kiJ'ijĺiašĺ 
es ĺejtesztesi rnunkáit đ kell végeznie'

- Á tĺĺĺsaság míík désével kapcsolatos fejleryte.si.fs vagyoĺrkezelési tevékenységet

rendelétileg jogharu.oiiääií k"ll térurĺ. viva á létrehozanđő társaság a

Föváros vagyonát i* rcää"iĺotir.'eg.''é vilr aŽ7/tgg5 (V.15.) sz. Fóv. Kgy'

;;;;l., *ää"sítása (mďébet: rendelet m đosítás tervezet).

OĚ

r..,i!,,;\
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- A Főváľosi Onkoľmány,ząt a Budapest Váiosrehabilitáđ s l,ľogram ďapjánegyfaita technikaĺ se.$ľ9!eet nyÉjt a v:áĺosmeg1jítási folyamät to'""ĺ"n
' ľészťvevóinek a megv.alÓEftĘatÓs{gi programok kidoigo'zásában.

- A re}iabilitáđős te'irileteh.3 .Pľojekt idŐbeti megvalÓsítísávď tisszhangban a.. Fóviíľos koordináciőt vá|7aJ, ?z eloregedett víz-csatorna-kdzĺľrúhál.lzątok
sztikséges ÍeMjitásában, bóvítésében, az elektľomos eneľgiahálÓzat sziiJ<ség
szeľinti Íełijításában, fej|esztésben'

- Mivel a Pro8ram m.ery'9l-Tsítása lakÓépti'letek bontásával jrír a Fóváĺosnak
melghatározott feltételekkel.segítséget kell ny|jtania a hľaiucrloľ ideiglenes

; !.1hel.yęzésében, oly mÓdon, hogy a segítsécnyÚitás konkrét Íoľmiíit a pľogĺamot
jÓváhagyása során határozza meg.

- A programba bevont teriiLletrészek a társaság alapÍtáśakot nem kerijĺnek
beapporti{lásba. A továbbiakban viszont a 

-városrehabilitáciÓs 
fejlesztésí

vag54o5tpsoma6bÓl egy késóbbiekben me8határozott kciríí és éľtékÍí
ingatlancsopoľtot bocsát minđkét nkoľmányzai a Társaság rendelkezésére.

- J\,Íin9kślj.' 9nkoľmányzat kotelezettséget vráĺlal arľa, hogy a ľend'elkezésľe
bocsátott alaPítÓi vagyonon tril, a mÍík<idésre ktllcscin ;eĺeglel saját foľrásbÓl 10.10 milliÓ forintot bĘt9sit egy elkii'IÖnített m vďeď-,,.áł,Lá,u, melynek
felhasznáIásáľÓl 5 éven beliiLl kôteles elszámolni az alapítÓknak.

Á ľészvényĺírsaság atapítői kłizłitt yan az oTP Bank RĹ
Elsósorban a hitđezési konstrukciÓk megismerésében, a pľogľamok pénzrigyi
szempontbÓl t<irtén6 éľtékelésében nyrijt szakmai segítséget.A v9gyeslutajdonri ingatlanoknál a magáĺlľulajdooo'ok, vala*int vállalkozÓk
részére kedvezményes hitelkonstrukđőt aolgoz ki..
A táťsaság sz.áalavezetése az oTP Bank Rt..nél tcirténik

+ re9zvé-Tyt{rsaság 60 mílliÓ foľintos alapttével jôn létre.
Az alaptćíke felbsztása:
JőzseÍváĺosionkorn nyza alaptfüe 57 %-a,3o.600.000.. ľt értékben
Budapest Fđváros onkomrányzata: ďaptóke 3g,7 %.E23.4@.0o0'- Ft értékben
oTP Rt: alapt lke 9,9 %.a,5.94o.o0o.. Fi értküen
A táľsaságba alapítiásakor ingatlanok nem
késóbtiekben a fejlesztési vagyoncsomagbÓt
ingat|ancsomagot ad a"társaság kezelésébe.

A társaság a.Gt' szabilyai szerintzárt koľú alapítással jÖn lébe.

!,:::ľj:'','tr=atős18a 3.5 ta8bÓl áll, 2 ta8ot ä vľt' teľĺĺeu onkoľmányzat, 2 tagot
i.::"l'::'LYnkomáľyzat/'.1.tag9! az oTP đelegál' lĺz igazgatőság elnotet aFóváľőši Önkormánľovarosl 9nt(ormányzat által delegrált'- IgazgatÓsági tagok 'kozĺirl- ielÖlik. Avezéĺigazgatő személyéľe a VIII..tei. onlorřranvÄt oňłĺ,,Árbt ?;t 

,l.l.-E.."u

?!|t"-'?,|óľľ:i i*:ľ*'Tt véleményét Ĺ ĺgia;Ńe.ue,,. .l"Ioľ u",Ľ18i!211tb^1;,."lľ"'ľoľ,.lÍjľ-*:.' q.98bÓl á-ll17"1ľíamlnđ9rylr< ď"ŕ'1ő 
"8ľ.1ą tacoj d.leaál. 

'Aiľilĺigyelo uĺzottsĺ! entiĹen"ŕ 
'**áy?iZ,. i;;:;fuá.".íi

Onkoľmánvzat tesz iavaslatotrányzat tesz javaslatot.

a VIII. keľ. Önkormrányzät pa1;ĺ,zatbt ĺit ĺa' łu'et

kerĺiĹlnek beappo''1tá|ásra, de a
meglratározott kt'ríí és éľtékú
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4y{19sĺehabitiłári6s'Pľo8ra.urPénziigfkoncePcioia: 
:i

K zépsó.!ózsefuáros rehabilitáciőiának kôltsége mintegy 12 milliárd 'forint
amelynek fók ltségei az alábbĺak

- a megmaľadő éptĺleték felrijításĹkorszer sÍtési kottségei

- a teríiĺet.elókészítés koltségel, melyek a nem onkoľmányzati fulajdoni
ingatlanok vételárát az onkormányzati h:lajdon ingatlanok kii.irítésének

kciltségeit, és a bontások koltségeit ťaĺb]mazzák

- az inÍľastľuktrira Íetijításłának és kiépítésének kĺiltségei

- táľsasház-tulajdonosok támogatása kamatĺnentes hitelfelvétellel, .vissza nem

térítendó támogatással

- a társaság mÍíkodési koltségei

_ terv ez6i,szakértói, lebonyolítői díjak

A relrabilítáciÓ Íćí forráslehetóségei az alábbiak|

- ônkormányeatiÍorĺások

- Fôváĺosi VárosľehabilitáciÓs KereĘ a JÓzsefuáľosi onkormiányzat 1996 évben 200

mitliő foĺintot nyeÍt a keľetból, melynek Íeltétele az volt, hogy a váĺosfejlesztés

"t.ľ'u;ta'ar'oz 
a keľiiLleti onkormányzat ugyanilyen ósszeggel jáĺul hozzÁ. Az

ide1 évben szintén pályázni kívrán az ônkotmányzat.

- Tetep lés Éľtékvédďmi támogatás

- a ter leten Iévó ingatlanok értékesítéséb 6 szíłmaző bevételek

- a terti]eten lévó ingatlanok funkciő váltásábÓl száľmazÓ bevételek

- társasház hĺajdonosokforĺásai

- társashááhĺteltorlesztések

- egyéb bevonhatÓ források

Az Rt. iizleti terve (melléklet) az elsó 3 é:VÍevégezgazďasá$számÍtásokat,-melyben

" 
r;;;.*t r"to,ĺ,ĺ,.y".t VáĺosrehabilitrícÍÓs Keretébót sszesen 665 milliÓ Íoľint

ta^"á"iĺ''ĺ es toznrĺĺeilesztésre a Fóvráĺosi' Ônkormányzat tészéĺd 50 milliÓ

ĺoĺiní r*ĺzetcssel számoí. A tÓzsefuárosi Önkormányzat ugyanolyan ôsszeggel

szindékozik hozzájárulni a váĺosrehabilitáđÓs programhoz, amilyen osszeget a

Fóváĺosi Rehabilitáciős keretból prályázaton elnyerhet.

A rehabilitáciÓs pályázaton e}nyert osszeg, a kiizmíífejlesztési befizetés, a ł'eľÍi'leti

onkormányzat ioi,aia,,n"^, áz eľtékesíésb6|..származó bevételek, a táĺsasház

nĺ"iá"".':"l. beĺzeteśebol stĹ. származÓ Íoľrás<ik az elsö háĺom évben Íedeđk a

2.2lb milliÓ Fĺos kiadrási igényŁ

\-(
--_5-

\'..:š
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Az Rt..be a F városi tnkormrírryzat az alapításkoľ,pénzbeli hozzájáľulásként
z3.4fi.000.. Ft.ot visz be, valamint kÓlcson jelleggel saját fonásbÓl további 10 milliÓ
Íorintot biztosít az elk lonített m veleti számlára.

ľentĺek alapján a társaság alapításához összesen 33.460'000.. Ft pénzosszeg
sziikséges, ami a Fóváĺosi Városrehabilitáciôs Keľet fóvárosi részéból keľiilne
biztosításľa. A Váĺosrehabilitáđ s Keret keriiL|eti tinkormányzatok részére ttirténó
juttatásának feltételeíÍóI és a pályázaa eljárás rendjérí sző|6, tÖbbszor mődosított
3a1994. (VL10.) sz. cinkoľmányzati rendelet nem teszi lehetóvé városrehabilitáđÓs
céIra létrehozanđő gazdasági Hľsaság alapításához a pénzbeli hozzájáruJás ezen
keretból t<irténó kifizetését. Amennyiben a társaság ďapításához sziikséges osszeg a
VárosĺehabilÍtáciÓ Fóváľosi támogatásábÓl keríiLl kiŕŁetésľe, '&8! sziikséges a
rendelet m dosítrása is, amely eredetileg nem gazdasági tíľsaságok létľehozására,
és miíkodtetésére sztiĺetett, hanem a kon]<rét Íóváĺosi városrehabilitáciÓs
pľogramok végĺehajtásáĺa. Megoldást jelenthet a kÓltségvetési rendelet oly mÓdon
tdrténó mÓdosítása, hory a ,,VáľosĺehabilitácÍÓ Fóvárosi ĘímogątásábÓl,, az
alapításhoz sztikséges 33.460.000.- Bt lij sorra keriiLl átcsoportosításľa és a pénzbeli
hozzĄáru|ás ebból ker l kiÍizetésre. Ehhez a Kiiltségvetési Bendelet mődosítiása
szĺikséges, amelyľe kíilon elóteľjesztés tesz javaslatot.

A táĺsaság iizleti tervébm meghatározza az elsďként indítandÓ akđÓ teľíiletet,
amely az lJÍ1. ,,2.,, jelfi tiimbbel indul és folytatÓdik a FutÓ utca két oldala a
Horváth Mihá|y &rtíÍl kezdđdóen a7l1,,1l4. és l15. tłimbtikkel. Ezen négy tomb a
térség adoťtságai és pénzĺiryĺ eszkÖzeinek és dtemezhetóségének, valamint a már
elkezdett rehabilĺtáđős munkák mérlegelésével kertilt kivrálasztásra, amelyhez -

mint azt nrár elóz6ekben jeleztiik . a Fóváľosí VárosrehabilitáciÓs Keretból a
pénziigyi támogatást is elnyeľte.
A keri:let az elnyert 200 milliÓ Ft-bÓl 130 mFt támogatást nyert el a ,,2,, jelíí t mb
megvalÓsítására. Ąz elnyert tlámogatás átađására vonatkozÓ pénzeszkÖa átadás-
átvételi megallapodás aláírásra ker lt. Ez alapján a támogatásbÓl már kifizetésre is
sor került.

Á |ÓzseÍvárosi lnkormányzat Képviselótesttilete 80/7996' (II.13.) hatáľozatában
elÍogadta a TeriileÚejlesztésí KoncepcíÓt, és elsódleges Íeladatként a ľehabilitáciÓs
teľĹi'letfejlesztést, ezen beliiLl KĆizép.JÓzsefuáros déli ľészének rehabiliháciÓját ľÍízte ki
célu].
Az onkormányzat által elkésátett megállapodásokat, ď.építÓ okiľat teľvezetet,
pénzngyi teľvet a JÓzsefuárosi onkorrrrányzat képviselŐ test lete folyÓ év március
25.i tilÉsen elfogadta és felkérte a hivatďát, hogy terjessze a Fóvárosi
Onkormányzat Kozgyülése elé. .{ táľsaság alapítást a szindikafušĺ megállapodás és
az alapítÓ okĺrát alapián az OTP Bank Rt. vezetése is elŕogadta.

Á |ôzsefuárosi Rehabilitáciős pÍogram végrehajtására késziilt egyiitEn k<idési
megállapodás, a létrehozandÓ ľészvénylłáľsaság aląpítÓ okirata és a ľészvényesek
ko7otti megállapodás - megvizsgrálva az tizleti lehetóségeket, a szociĺí'lis vállalásokat
stb. - részletes eryeztetések utián keriiLlt a T.' Kiĺzgyúlés elé.

c<-)\Í-
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A Fóvárosi Kĺizgyíilésngy dont, hory .-

] a lÓzsefuárosi Onkormányza!|,l'. '.qy"T^1kť'du. 
- a Ki5zép.|6zseÍvátos

rehabilitáciős v,árosfejlesztése táoraineusä'a és végrehajtĺsźĺa. gazdasár+ lf1asłg
alapítását taĺ$a sztiksegänek, *".l.y ". 

rct -ontoimanyzat egyĺittrn{íkodési

ä.ž.ď^i;aäil J.p"l. "É"eii jőväílagy1a az e]óteriesztett ,,Egytittmíík dési

megállapodás,,-t és

. Íelhatalmazza Dľ. Demszky Gábor Fópolgármestert az ,Bgytittmíík<idési

me gállapo dás,, alźllrásáĺ a.

Határiđól azonnal

Felelós: Dr. Demszky Gábor

f.
.aĺehabi]itáciosPro8lamkoordinálásáĺaĺÓzsefviírosiRehabilitáciősés
Városfeilesztési neszvcífrrsaJg (ľovidíťve' n.É.v. ull. Rt') elnevezéssel a

I:;:ääi.č';kilá''yäilľJ oTP Rt.-vel kozosen záľtkoríí alapítássď

céltársaságot hoz létre' Iő'áii"Eyi. u n.É.v, utl. Rt. néven létrehozandő társaság

elóteľjesztett alapítô okiĺatát, és

- fethatalmazza Dr. Demszlcy Gábor FópolgármesteÍt az a|apit6 okirat aláírására

Hatáĺidđl azonnal

ľelElós : Dr. Demszky Gábor

. - a JÓzsefuáĺosi Rehabilitáď s és Városfeilesztési Részvénytársaság megalakulására

íránvulÓ szindikátusi -"iäl"poaĺ.. a,JÚzsefuárosiOnkormányzat, az OTP Rt. és a

rĺ.,átosĺ tntormányzat kĺizott jőváhagyja'

. felhatďmazza Dr. Demszlg Gábor F polgármestert a szindikátusi megátlapodás

ďráírására,

Hďfuĺdó: azonnal

Felelós: Dr. Demszky Gábor

7. oldal
\r-
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4.

- hozzájáĺu| ahhoz, hogy Budapest Fóváros Í9y7. éÝl kÖltségvetésérí| sző!r6 8/1997.
(ilI.la') sz' Kgy. rendelet mődosításával a VárosĺehabilitáđÓ Fóvárosi támogatását
33.460.000.- Ft.tal cst'kkentse, és uj ,,8147 lőzsďvárosí Rehabilitáci s Rt.,, cím
elóirányzatrít uryanezen Összeggď nÓvelje. A Kdltségvetési Renđelet mÓđosítására
kril n elóteľjesztés tesz javaslatoL

s/7.

. a }Ózsefuárosi RehabilitáciÓs és Vĺárosfejlesztésí Részvényľáĺs asĄg lgazgatíságába
2000' május 31-ig terjedó idóľe megválasztásra javasolja (a Fóvárosi KÖzg5ríílés ĺíltal
delegált két fó): ............

5/2.

- azRt. igazgatÓságának eln<ikének szeméIyére (a Fôvárosi Kcizgyilés áltď delegált

8. olđal

li

ii

iľ

;!l

:!i'

tl

il

rlli'
ti
:i

két fó kiiztil)

5ĺ3.

- a |ízsefuärosi Rehabiliťáciős és Városfejlesztési Részvénytáľsaság Feliigyeló
Bízottságába 2000. május 31'ig terjedó idôre megválasztásra javasolja (a FóVáľosi
KÖzgyúlés által delegált egy fQ:

sl4.

. a tÓzsefuárosi RehabilitáciÓs és VfuosÍejlesztési Részvénytrársaságbą 2000. máius
31-ĺg terjedó idóre kiinywízsgálÓnak megválasztásľa javasolja (kÖnywizsgálÓi
cég/személy):

Hatáľidó: azonnal

Felel s: Dr. Demszky Gáboľ

-t javasolja,

b
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6.

- megalkotja a ' Fóvárosi onkormányzat vagyonárÓt, a vagyontárgyak feletti
ĺĺajdonosi jogok gyakorlásiíľÓl szÓlÓ fill995' (V.15.) sz. Fóv. Kgy' rendelet
mÓdosításárÓl sz6|ó .../19t7.(........) sz. Fóv. Kp. rendđetét.

(A hatáľozat 1', 3. Pontjának elÍogadásához egyszet ,,2., 4., 5. és 6..pon$ának
elfogađásához ĺninósített szavazattobbség szilkséges.)

Budapest, 7%7. ápnhs I"J,

9. oldal

Láttam: ' \a

7. sz. melléklet: ŕeltárÓ tanu]mány ÖsszefoglalÓja
f, sz, nullékkt: szándéknyilatkozat
3. sz. melle*Iet: rendelet tervezeť
4. sz. melléHet: Egytittmííkt'désĺ megallapodás
5. sz. melléklet: Alapítő okiĺat
6. sz. nlelléklet: Szindikatusi megállaPodás
7. sz' melléklet: Üzleti teľv

\a
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t. Bevezet

Budapest igen kiteĺjedt |epusztult városkőzponti lakotgľti|etekke| rende|kezik. ame|yek

továbbĺ éĺtékvesztésének megá||ítása iIl. fe|javírásuk csak.ä spontán ío|yarnatoktő| nem
várhatÓ. Ebben a munkában a kerri|etek és a Főváros k<izÖs tevékenysége cé|szerti,
alnelyben az á|ĺaln és nemzetkcizĺ szervezetek támogatása is szÜkséges.

A keĺÜ|et, nlĺĘt 3' terĹi|eteknek és ľészben az épÜ|eteknek a tu|ajclonosa, e|sôsorban ér-

cleke|t a ter letfej|esztés városrehalrilitáciÓs formájában'.A Fđváros, aki a város jÓ mÚ.

kÖc|éséért és a vjros.ínrázsért Íe|e|ős - valanrint tulajdonosi kompetenciái révén is . ki.
enlelt íontossággaI keze|i a városrehabi|ítáciÓ fe|adatát, Az 1970.80.as évek rehabĺli.

táciôs vár.osmegÍrjításának szeÍvezése után a megválľozott kÖÍĹi|mények kĺizôtti ťrjľa.

indítás ádekétren:

l, a Fóvárosi Kozgy lés 1o37/19gĄ. (tX'l5.) sz. hatáĺozar.r isnlét ál|'ást fog|alt a
. ĺetrabilitáciÓ nre8vaĺÓsításához sztikséges jogi, pénzĹigyi és szeĺvezeti fe|téte-

Iek kia|akítása nrelIett,
. az 1993. évi LXXVIll'sz. ťln. |akástorvény alapján a F6városi Kozgy |és

' 34|Igg4.(V|.1o.) šz' rendeletével mega|kotta a Fóvárosi VárosrehabiIitáciÓs

KeÍetet, alne|yriek cé|ja az ciir'kormányzatĺ'|akÓházak fe|rijításának támogatá.

5il,
. a keriiletekke| rebabiIitácĺÓs egyÜttmÚkodések e|ókészĺtéséľ indította a Főpo|.

8áľlnesteľi HiVata|,
. Ňemzetk zi e8ytittm koc|éseket folytat a rehabi|itáciÓ eszkÖztárának EurÓpa-

konIonn kiéPítése érdekében,
. ielenleA folyik Budapest Városrehabĺ|itáciÓs Pĺogramjának kido|gozása, ame.

.|yet 
az-Önŕornrányzati Toľvény a F város fe|adatai koz tt íľ e|ő,

. a sz ksé8es eszkÖzĺendszer kiépítésében az. eurőpaj mode||t kcitelezóen szem

e|őtt tart-va nenl ĺe|edkez|.letÜnk me8 az á||ami és hemzetkozi szerepvá||alás
je|entőségéĺól, anlely Íelé a rehabiIitáciÓ képviseIete szintén a Főváros Iehe.

tösége'

2' A rehabilitáciős tcrijlet benluhtása 't

A nrai Kozépső.JÓzsefváľosbaĺr, Pest második legrégibb váĺosrészén a rrrrjlt század uto|-

;ä.;;;""d;äi"r.Ĺ"li 'Ĺ.-áy 
ĺntenzitásťl beěpĺies a százactÍordu|Ó nagy váĺosfej|ő-

dési kärszaka i<lején cšak részben épti|t át, így a,,boom,,végére, az'l 9lQ-es évekre

rendkívĺj| lreteľo8än beépítés a|akult ki' Ezt a ierĹi|etet a 30-as évek végének (ljabb bu.

c|apesti építési lďnc|i.iIete.már csaknem te|jesen érintetIenÜ| hagyt.a. Így a heterogénitás

továbbra'is'íennlnarac|t a Kózéps -JÓzsefváros 'lragy ĺészén. Tovább zavaĺosította a be.

epĺtait. 60-as ćvekben szinte az egész, KÖzép.JÓzseíváĺosra e|óirányzott lakÓte|epi át.

éiĺtei t"'ue, ar.tre|y a városrésznek csek egy kisebb részén valÓsu|t nreg, de rengeteg

lrontást eĺec|nrényezett a szÓban íor8Ó terÜleten is'

Ĺ ł1
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A társäda|mi eĺÓziÓ . a negatÍv társadalmi jelenségek erósÖdő tendenciája - egyéĺte|.
mríen és bizonyíthatÓan az épÜ|et., és lakásá|lomány, a mikrokÖrnyezet fizĺkai |epusz.
fu|ásáva| á|| kÖzvet|en kapcso|atban. A negatív Íolyamat megá|lításának egyĺk eszkôze
a rehabilĺtáciÓs fej|esztés. A'bemutatott ktiltségszámításokbÓl kitítnĺk, hogy a nagyszá.
m tiľes terĺilet beépÍtése lega|ább Ugyanakkora beĺuházási volument igényel, mint a

megmaradÓ épÜ|etál|omány íel jítása, tehát a terÜ|etfej|eszt6 tevékenységnek ugyan-
oĺyan je|entősége Van a negatíV tendenciák megÍordÍtásában, mint.a nleg|év6 épti|etál.
Iomány fe|r1jÍtásának.

3. A tulajdonosqk fejtesztésÍ szándékai

A JÓzsefvárosi Önkormányzat Képvisel .testti|ete 80/.t 996. (ll.i3) határozatában elfo.
gadta a Kerłiletŕeilesztési koncepciőt. Eszerint elsö számťl prioritássaI a rehabi|ĺtáciÓs
ter0|etfejlesztés lrír, ezen lre|ĹiI Közép.JÓzseíváros dé|i ĺészének rehabiĺitáciÓja'

Ezt az e|határozást tĺjkíozi néhány gyakorlati d<intés is:

- A kerĹilet 1996. évi ktiItségvetésében 70 lr:lil|ĺő Ft-ot a kozép.jőzseívárosi akcíÓteĺÜlet.
re kÍván az Önkormányzat fordítani. A Fóvárosi Ônkonrrányzat RehabilitáciÓs KeIe-

téb6| pedig további 70 mil.|iÓ Ft.ot rlyert eI a keriiĺet'

A teÍĹi|eten jelentös ingatlantuIajdonos még a Fóvárosi Önkormányzat, melynek |egfon.

tosabb íejlesztése: a Corvin lnozi beíejezése oktÓlreĺre váľhatő, s a łervek kózÖtt szeĺe.
pe| a Faźekas Gimnázium bóvítése, a Baross Utca kcizteÍ |etének és kozví|ágításának
fe|Újítása is.

A kerii|etben lévőSernmelweiss Orvostuĺlolnányi Egyetenr szintén tervez fej|eszléseket
(ko| |égium, orvos|akások, stb.).

A terÜleten é|ó gyengébb Pénzu1yi he|yzetben |evó trt|ajdonosok és bérlók is.koltenek -

sokszoĺ engedély né|kuIi - komÍortosításia' Az cinkoĺmányzat ľehabi|itáciÓs szándékait
|átva az ĺtt élók va|Ószíntĺ|eg tiĺbbíéle mÓdon is bevonhatÓk |ennének a munkába'

4''A városrchabiIitácíős koncepciő fejlesztési strat,ćgíája

A jelenleg éĺvényben |évő rendezési tervek a|apvető koĺrcepciÓján, és sze|lenliségén
nenr kelI változtatni.

A teĺÜ|et heterogelritása n.liatt nem lehetséges egy á|ta|ános recept szerint haszná|nĺ az
épĹj|etfe|ťljításo|ika| es az ťlj beépítésekkel' kapcso|atos nlego|c|ásokat. Egyaránt |ehet

aIka|mazni az a|acsonyabb és a magasabb intenzitásťr beépítést, a tombbelsőben lévó
ősszeÍ ggó nagy kózÖs zÖlc|terÜleteket és az egyéni haszná|atťl kerteket, a nagyobb
Összeftiggó kÖzcissé6i zoIc|terÜ leteket, fasorokat'

A ĺehabilitáciÓs -a vároŠě1rítészeti, társadaIlni és kuIturális kontinuitás íenntartásán
atapu|Ó- városíejIesztés célja, a városi é|et(tér) nlegťrjítása, hogy a vároĺi lakÓtér, a k<ir-
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nyefet,5zo|8á|tatások, az itt kiaĺaku|Ó társadalmi.5azdaságí.é|et színvonaIa megŕeteljen
az á|ta|ános és a sajátos (helyi) igényeknek. és fenřtartľ,.täĺejloaei," teJ.' i"e-i;
A' ĺeendđ.Városfej|esztó Társaság fe|adata lesz ezen stratégiák megva|lsítási mÓdjainak
részIetes kĺdolgozása'

A Társaság a|apítÓinakÁ Íársa5á8 a|apítÓinak stÍaté8iai jel|egri íe|adata |esz annak a gazdasági, társadatmi,jo6i kôzegnek a ĺavítása, a|ka|masabbá téte|e, me|yben a ĺehabiĺitáciős iirosíeilp<zrĺ"
folyik.

A ĺeilesztési prggram els6 (induld akciőinak meghatározása

Az e|sőként (vagy párhuzamosan) indíthatÓ akciôterÜ|et(ek) kivá|asztása a kôvetkező
szelnpontok aIapján tĺirténhet:

. városszerkezeti elheIyezkedés;
- gyors kezdési és nlegva|Ósítási Jehetósé8, az eddigi e|ökészĺtési lnLlnkák elónyének

kihaszná|ása (a|acsony e|ókészítési koltség),
. viszony|agosan alacsoĺlytezdetí - cinkormányzatra háľu |ő . kÖ|rség,
. kís 'kockázat a sikert i||etően
. |átványos eredrnény,
- kec|vez6 fo|yta'tás, az akciÓ térbeni kĺterjesztésének |ehetóségei,
- a ĺésztvevói - Íínanszírozôl kor (|akosság, beíektetők) gyors b-evonhatÓsá6a

Fentiek aĺapjáll az a|ábbi terij|etek kivá|asztása javaso|hatÓ:

. FtltÓ utca két oldala a l-torvárh Miháĺy téĺtól kezdödöen

.' Klinikák k rnyéke - Szigony utcai ter let. Corviĺ.l nlozi klĺnyezete

5. A városrehabilitácĺős akciő társaďaltní hatásaí

Jőzsefvárosl)an a társada|lni gazdasági problémák ha|mozottan, hatásukban e8ymást
fe|eĺősítve je|enlrek me8' A negatív társadalmi tendenciák 

'ucárĺĺ.á,.á;'|í..,o. 

.u',,,,.
íordításának egyik eszkôze a rehabiIitáciÓs teĺÜ|etíej|esztés.

A jÓzęeír,áľosi ÍehabiIitáciÓ- egyik .cé|ja magasabb társaclaInli stáR|szÚ csoportok -
fiataIok, éĺtelnliségiek, m vészek, alka|inazotiák- vonzása a keľÜletlre, hiszen'ez a vi.
szonyIag.gyors, tlgyanakkor hosszr1távrł sikeĺ e3yik osszetevóje. Ugyanakkor ".'i;i.,;.ill::.,]ľql 1,].k.:*ágL<icserélódése egybeit nleg is o|c|já a siácie|ii p,.ule.äłái,
l]|szel) e8yes e Iesett csa|ádok csak máslrová keľii|nek át. Ez.ért nogyon fontos hangsťĺ-|yozni, hogy.ha a k(i|onb 26 |u.!*:íej csoportok egymás me||é toiíäzese |oiitiv tarsa-

*]ľ:ľ1':ĺlľl]: i1llt'.?bléĺnák-koncentľáciÓjä.csókken), a rehabiiitjcio.,.l. 
"gyeszKoz a ne8atĺV loĺy<1nratok el|ensÚ|yozására. Az oktatáslÓ| kezclve a szociá|ĺs segä.

ľ:í::J................'".11T.":'^,:':'':ľ*. 
szervezetekke| kell egytittmrjktidni a rersaJal.i |,or'ie-

téte|e, me|yben a ĺehabiÍtáciős iĺrosfejlesztéi
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6, Pénzijgyi konccpcíő 'vázlat

A városrehabíl itáciős akciÓ fö kÖltségélemei;

. A nle7nlaradő épĹi letek fel lijítási-korszerŰsítési kdltségei
' o Az ingarlanok lerijĺetelókésą.ľtés és -ĺej|esztés k kséBei: tarta|mäzza.á terĹilelen |évő

. nem nkormányzatĺ tuIajdonrl ingät|anok vételárát, äz onkormányzaťi tulajdon in.
8atlanok kiĹirítésének Íedezetét (|äkás és béĺló-kihe|yezések), va|amint a szĹiksé es
bontások kiiItségeit.

. Az infnstruktÚra fe| iításának és kÍépítésének kalségei
ł Társasház-tulajdonosbk tánlogatása: a íelĺijítási pÍogranl egy részét . 'a tu|ajcloni

ĺészaĺiínyoknak nlegfe|e|ően . a társasházak fĺnanszÍĺozzák. Ugyanakkor feltě(e|ez.
hetĄ hogy a ti1ĺsasházaknál képzett fe| jílási a|apok,neĺn e|egenclôek a sziikséges
források bíztosítására. A fe|ťtjításí progranlban résztvevô társasházak saját koltségeik
meghatározott részének erejéĺg - a javaslat szerint . a ker(ileti ÖnkormányzattÓ| ka.
matn.lentes hiteĺt Vehetnek fe|, íl|etve vissza nem térítendó támogatáslran ľészesii|-
hetnek.

. A váĺosĺeilesztó akciÓt lebonyolítô társasál n ki5dési koltségei

. Tervezói. szakértôĺ és lebonyolítÓi dÍjak

A városĺehabiIitáciÓs akciő f6 forrás.lehetóségei

. onkornlányzati (föváĺosi és kerijletil Íorĺások: az nkormányzatok saiát kÖ|tsé8veté-] sÜkbó| ke||, hogy ŕedezzék a tu|ajdonukka| kapcso|atos feladatokat

. Fövárosi Városrellabilitáciôs Keret: a Fóváĺosi onkornrányzat'keze|ésében |évó for-
ĺásbÓ| a keľ(i|eti onkormányzatok Iakásainak fe|(tjításához pályázať.ťlt'ián biztosított
oénzeszk<iz.

. TelePĹjlési trÉkvédelnli Tánlogatás: a Fóvárosi onkoĺrnányzat keze|ésében lévó. 
forrás, anre|y a he|yi épĺtészetĺ értékek védelméhez biztosít anyagi tátnogátást.

. A terijleten lévó ingatlanok értékesíléséböĺ származÓ bevélelek
.'. A terÜleten tévö ingatlanok, illetve ép letrészek funkciÓváltásábÓl szárnlaző bevéte.

tek
' o A társasháztulajdonosok ĺorrásai: kĘszpénz, hi'te|
. Társasházi hitelt,Örleĺztések: a KeĺĹi|eti onkoĺmányżat á|tal a társasháztu|ajdonosok

részére biztosĺtott fe|ťljításĺ hiteIek foIyamatos visszaÍizetésébő| képzódnek'
A |étĺehozandÓ váľosfejleśżtó társaság fe|adata le5z, hogy toválrbi kti|ső íorrások bevo.
násának |ehetóségét |].|e8teľemtse (kec|vezményes hite|ek épii|etíe|Íijításhoz, ŕlj építés.
hez, energiaÍeIhaszná|ás ĺacioneI izá|ásához, stb.).
Az e|készített ŕeltárÓ tantr|mány'adatai szerint a teljes váĺosrehabilitáciős akciő ĺöbb

. 
kÖltségeĺ:az a|á|rbiak szerint Összegezhetók (Áĺ.R neIk |, je|enIegi árakon):

Te(lletelökészítés
. lakás. és bér|ó'kihe|yezés 0,7 . 0'9 Md Ft
. ingat|an vásárJás 0,5 . 0,7 Md Ft

' bontás e|őkésżĺtés, bontás 0,1 - 0,2 Mc| Ft

tsszesen 1,3 - 1 ,8 Mcl Ft

\'., \\l r'\-'\

\)
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Mepmaradő éoijletek ÍeIűiítási kijltsépei

. onkoĺmányzati tulajdontl 7,7 . B,9 Md Ft

-.ľagántu|aidon .. i 1,6 . 1 ,Z M!. [t
tsszesen 9,3 - 10,6 Md Ft

A tertjlet egészéĺe vonatkozö ingatlanéĺtékesÍtésból származô bevéitel a tanĺlĺnlány
adatai szerínt várhatÓan l ,8 . 1,9 MiJ fI

Az adatok természetesen csak tájékoztatÓ jeĺ|eg ek, mive| a te|jes teĺĹi|et rehaĺ:i|ĺtá|ása
nrinimum 15.2o év a|alt bonyolÍthatÓ le.

A tantl|rnány javaslata szeĺinti akciÓter let rehabiIitáciÓs ko|tségei a progratn e|sÓ négy
évében az alábbiak szerint aIaku|nak ( je|en|egi árakon):

KOr

E|ökészítés+feilesztés
ĺ l l. tt'mb

TSEGELEMEK

ĺ t 2. lł'mb
114. t mb
115. l mb

łĺsszesen
Fel iítás
l ĺ 1. l mb
1.| 2. tÖlnb
114. ( rnb
t 15, tömb

ősszesen

1

I nfĺastľrtkt ra

41.900

I I l. tomt)

l 1 4' tłinlb
ôsszesen

2.
E!

Kłizviláľítás

41.900

EK

ĺ 11. tÖmb

12.400

1l4. tÖmb

25.700

31 .225

3

29.300

osszcsen

1.700

67.400

TňrsasháztuIaidonosok hĺle|lím.

30.320

Toľvezôi. bonvo|ĺtői díiak

12.062

98.405

A Íiĺĺsasíĺ'mÍikłĺdési klsg.ei

75.307

4.

Vissza nem igényc|hcĺô AFA

5.356

\...'.'. _ \,.,'r<."

\)

95.ss5

osszes ráfordílás

1 0.31 1

ezcr Ft

38.012

ósszesen

z.|.9Ą7

237.328

59.6 r 1

32.258

t-)

3;245
57.884

41 .900

32.495

23.027

12.400

69.165

143.767

1 01.660

25.700
29.300

109.300

24.427

19.684

11.296

41,898

't89.241

36.000

61.582

38.715

r 0.30'l

2s9.903

76,983

183.759

14.560

3s.s99

73.101

23.520

456.402

36.000
102.(146

38.080

657.('16

46.634

21.840

62.490

21 .565

1 33.0r 0

3 5.2 80

36.000

195.500

57.1f0

75.248
422.87('

36.400

36.000

58.800

23.281

c)s.200

116,401

148.044
68.460

144.000
239.890

1.456.796



A íeĺmeriiló k |tségekke| szemlren 
"r JÓzseÍvárosi onkormányzat az a|áb|li bevételekke|

számoĺhat:

InsatIanéÍtékesítés
Táĺsasház.tu la idonosok íorrásai

FORRASOK

Társasházi h iteltłiľlesztésbóĺ
Fr lnkciővá l]ácbí1|

Fóvárosi.,RehabiI i1áciős Keretb6|
osszes'bevélel

7. A városreha|lititácÍőt nlegvalősítő sze,rvezet

A váĺosrelralriIitáciÓs íelaclatok kízárÓlag hivatali mťĺkÖdés ritján, a hívataI egyéb ĺe|-
adati és jelen|egi |étszánla mel|ett nem Va|ÓsíthatÓk meg, szÍ'iksé6essé teszik egy o|yan
professzioná|is társaság létrehozását, amely az tnkornlányzattoĺ szeĺvezetiĺeg ftigget.
lenĹi| -de á|ta|a e|ĺenđĺzotten., n]agas szakmai'színvonalon, nagy hatékonyságga| e|
.tudja végeznĺ a városrehabilitáciÓs ŕejIeszľés elókészÍtésének szervezését'

A Táĺs?ślg nlŰkodési modellje

A Táľsaság nr k<jdésének két aIapvetó terij|ete a íe| jÍľási és az ĺngatĺanfej|esztési tevé-
kenység.

A TársasáF alaPítÓi

. a JÓzseívárosi tnkormányzat

. a Fóvárosi Onkormányzat

. pénzintézetek

^ 
Iáĺsasági fonŤa

A fentiek a|apján, e|einezve a jelen|egi jogszabá|yi hát'teret, megál|apíthatÓ, hogy a
táŕsasági formára vonatkozÓ dontések meghozata|a a tény|eges Rl|ajdonosi k r á|ta|
|efo|ytatott egyeztető táĺgya|ásokon a|akulhat ki vég|egesen. Azľ a ľársasági ĺonlát és
szervezeti felépítést ke|| majd választani, ame|y:

. a |e8hatékonyablran tudja nregva|Ósítani a városrehabiIitáciis pro8Íaln célkitiízéseit;

. .a Iegvi|á8osa|rbarl tĺjkrÖzĺ a tu|ajclonosok éĺc|eke|tségi vĺszonyait, és rnegĺeIe|ó esz-
kc'zoket tud biztosítani az érdekek érvényesítésére

Meg kel| vizsgá|ni - az e|őnyiik és hítrányok <isszevetéséve| . a Kozhaszn(l Táľsaság és
a Részvénytársaság társasági forlllákat.

I

48.855

i

I

i

I

l:

i.

!.

I o.20()

1 ĺ 8.ooo
')

70.000

EVTK

r 53.966

129.05s

4.885
21 .600

r 40.000

r2l.000
3.

438-451

93.269
fU,IBf
59.000

4.

75.000
36B.55ĺ

29.609

czeľ Ft
osszcsen
239.000
196.090

/t(t,ŕlll9

54.776
90.800

285.000
965.666

. tr,
\\1. \
"'i.tt\'
\)

ji

trl



2. sz. nĺellćklet
, ,:.

Buđapest Fóváios Fópolgármesteľe

és

Buđapeśt Fóvátos JÓzseÍváľos Polgánnes,tiig

, 
. tr,,.;

s z 
^N 

D É KN Y I L A T K'o z.AT A

. .,',.

A Budapest VIII. keľtilet városrelrabititáciős pĺoblémáinak kezelését Budapes|

iôuá.o, iőzsefuáros onkornrányzata egyediil' megoldani nem képes, a keriiletben

megind"it rregatív társadalnri }olyarrratok niegállítása az egész Fóváros érdeke,

ne,řcsak a JÓáefváľosé. E problénrák megolđása érdekében a Fópolgármester és

tÓzsefváros Polgáľnresteľe az alábbiakban állapodnak meg:

EgyiittmííkÖclnek !őzseÍváĺos városfejlesztési . és

väiosľehabilitácĺÓs céliaĺnak nregvalősításában, melyet hossz

távon kienrelt városfejlesztési Íeladatként kezelnek..

Felek a célok elérése érdekében az alábbi k zos szándékot rogzíľik:

A munkákra a tćiľvényes keretek kóztitt elsô,bbséget, az éves

kÖltségvetésben a városreliabi]itáciÓs célok megvalôsításához forrásokat

kell biztosítani nrindkét ônkormálryzatnak' :

A váľosľelrabilitáci Íolyanratos és iitemezett nregvalÓsítása éľdekében

mindkét Ónkormányzatnak vállalnia kell a feladatkÖľébe tartozÓ

szíikséses egyeztetéieket, kooľclinálásokat, a ktilonb zó {orrásokbÓ]

rendelĚezésrä áilÓ eszkôzok ésszeríí és célirányos felhasználásának

sszelrangolását.

AszĹikségesvárosfejlesztésiésrehabilitáciÓsfelaclatokkizárÓlaghivatali
n''łláae, .íqĺ", 

" 
hivátalok egyéb Íeladatai mellett nem valÓsíthatÓk meg,

",pi, ^ ',.'''ítaiotot. 
irányításáĺoz, koorclĺnáIásához egy olyan gazdasá$

ia.'*ag le*'"l.ozását tartják szíikségesnek 11el1 az onkormányzatoktÓl

'""*""'"tir.g 
fĺiggetlenĺrl, de áIialtrk ellenórizve, magas szaknrai

''ĺn"onuloľ 
na3fl hatékonysággal el tudja végezni ezen feladatok

elókészítését, r:regvalÓsításának szervezését.

'\.. \,.\.(i\i.š

(\

Ôĺ-\



4) A rehabilitácí s feladatok.megvalÓsítása érdekében iészvénytársaságalapítását tartják szĺi'ksÉgesnek az"alábbiak szerínt:

A társaság feladata lesz a jÓzsefuárosi városíejlesztésĺ ésváľosrehabilitáđÓs akciÓteľtitetek elókészíté'á,- ;;-*;alkalrnazni indokolt rehabilitáciÓs fe|tétłe. ;;eszkcizľenđseerek mrikôđtetése, a fđváľosi és keľtilei
éľdekeJtséglí megvalôsíthatősági tanulnányok, tervetelkészítésą. a' megvalÓsítáš el*eszĺtÉseíer eslebonyolításának koordinálása.

1 '."1o 
sándékok, megvalÓsítása érdekében a JÓzsefuárosi VáľosľehabilitáciÓs

P:o8r:m végľehajtására 
ľ9'"ĺilt egpittmÍík<ĺdési megĺíllapoda't, u iet,.r.L,,.aorészvénľkírsaság alapítő okiratát ésä részvényeset l..ĺäotĺ mejđ.p"áĺ'iä..ol"'ĺIehetóségeket, a szociáIis vállalásokat -"goiÁ8álu. ľészletes egyeztetések után avégleges dÖntést a Fövárosi Kł5zgyíi1ése' ĺol,"ĺn'jio. tcpviselĺteĹ.íilete i';;;"8.

(

Budapest, L997. március ,F:,,

ffi
Íđpolgámrester

,,-j:"iii.:_./ .-) \ ,/'.,'. "' .,', "ułlŘ.fuj* .....ł'_-ĺ';"-^^*-..

CsécseiBéla i; :

polgáľmester . ]
;i''' 

._ .,.: 
'

\.Í-.
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\.i'..\
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3, sz, mellćklet

Buĺtapcst Főv ros Kłiz5ĺíĺlésének ..,t|997. (.......J sz' Onkoľmiinyzati rendclctc

a Fövárłisi onkormĺínyzatvĺgyonárôl, a vagyontrĺľgyak fe|etti tu|ajdonosi jogbk .'
gyakor|:ĺsĺĺľĺil sz |6 27t|995. (V. r5.) Fŕiv. Kgy. rendelot mrídosításrĺről

BudapÖst Fóváros Kiizgyűlése a helyi ônkormányzatokrÓl szÓlÓ l990. évi LXV. tôrvény |6, $

(l ) bekezdésébelr kapott felhatalmaás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

r.$

A Fôvárosi Önkomlányzat vagyonárÓl, a vagyontárgyak feletti tulajdonosijogok gyakorlásárÓl.,Álĺ 
zltlggs,(V. l5) F v. Kgy. számri ĺendelet.13. $ (1) bekezdése az atábbiakkkal egésztll

Ĺil i.'. tovauua a ľouaiosi Önkoimanyzat és keđileti ônkoĺmányzat tLrlajdonosi ľészvételével

'ĺľoao 
rehabilitáciÓs, városfejlesaési tevékenységet végzĺi vagyonkezelő tĺirsaság, arąelylrek

rn(iktjdése tiibb Önkormányzat egyiittmĺikÖdési megállapodásan alapul.''

2.S

E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.

Dr.Tiba Zsolt
Íéjegyzł5

Álľel,Áľos INDoKoLÁs

Brrdapest Fóváros Kiizgy lésének a Fóvárosi tnkormányzat vagyonárÓl, a vagyontárgyak

feletti tulajdonosijogok gyakoľlásáľÓl szőlÓ 27ll995.(V.l5J F v. Kgy-. számťr rendelete a l3.

$ (l) bekezdéséĹen felsorolja a vagyonkezelô szerveket. A ľóvárosi onkormanyzat

itrraiáonauan vannak olyan ingatlanok,.amelyek csak az egyes keriileti Önkormányzatokkal

Ĺo'ä'.n nregvalÓsíthatď rehabTlitáciÓs, városfejlesztési tevékenység keretében rijítbatÓk Í.el'

értJkesítlretÖi illetve bonthatÓk le és építhetii lrelyettĺtk korszerů ingatlan. Ezen tevékenység a

ŕ;;;;'i Ö''k"ľmányzat ĺészére tÖrtéuÖ vagyonkezelői tevékenységnek nrinósĺil. lvÍivel a

vag},onkezelő ,,".u.k kti,éb.n egy ťrjabb szervezettíptts jelent nreg, illdokolt ezen Fővárosi

ĺenclelet kiegészítése'

RÉszLETEs INDoKoLÁs

Az i. $-hoz

Budapest Főváľos Ktizgyűlésének a Fóvárosi Önlĺoľmányzat vagyonarÓl, a vagyontáľgyak

ieiettitrĺa.;ĺtouosi jogok gyakoľlásárÓl szÓlÓ 2711995.(v.l5.) F v. Kgy. számri ľende|et l3. $-

ĺ,.,at ĺr) uetĺczaesěuän nlegjeltili azöukormányzati vagyonkezelłi szeĺveket. Ezek: a Fłivárosi

o"t"lía.'y^. vá|lalatai] ittetve ezek áialakrrlásával |étrej n gazdasági. társaságłi'

inie,*eoyái, kłjzhasznir tärsaságai, a Fópolgármesteri HiÝata|, továbbá a foľgalomképes

Dr.Denrszky Gábot
ftĺpolgárniesteľ
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tinkormányzati vag1on kezelésére,. hasznosítĺására . jogszabáIyi ĺendelkezés alapjĺh .
speciäisan e cé|ĺa tĺĺrsasági formában lébehozott, a Fővlíĺosi Önkoľĺnányzat' tiibbségi

tulaidonában lévô vagyonkezeló társaság illetve egyszemélyes gazdasági társaság.

Elöiordu| azłrnban, hogy a f vaľosi és a keriileti ingatlanok fejlesztésére, kezetéséľe'.nagyobb

ter letľészek, tlĺnb k rehabilitáciÓjára oly mÓdon kerii] sor, hogy azt speciálisan ene a

feladatĺa lénehozott gazdaságí társaságok végzik, melyekben a kerĺileti nkormányzatok

tiibbsési részesedése mellett a F városi tnkornrrinyzatot csak kisebb részesedés illeti meg'

Ez indikolja, hogy az i|yen szervezeteket is a frviáĺos vagyonkezeló szervei ktizé lehessen

soľo|ni.

,i

rll

iľi

illt

Az iinkormányzati rendeletnek hatálybaléptető ręndelkezést kell taĺatmazni a jogszabályi

elÓírasoknak megfelelően.



4' sz' melléklet

E gšríit,txrrüIxőđ'ési ľrregáLla1g ođ.ás

arllcly'létľojott a korä|rlri . a Btrĺlapest Foĺárosi tnkoľrnányz.rrt
jJ''"r*er.oii ortkormányzat Pblgárnlesteri Hivatala' va|anlint it

egyĺittm k ĺ!ési megá||apodás [rgye|clllbevéte|éve|

- Buĺlapcst Fćĺvliľos oukornllĺrryz:lta ős

- n,.onp*tFövárosJőzsefvárosionkornlĺĺnyzĺri

kł'zott az alábbi feltéte|ekkel:

l.) A felek rÖgzítik, hogy a K zépsó-Jozsetväĺos rehabititáciÓs váÍosfejlesztésére l996-baĺ

"il.*'uj. 

-ŕataŕ 
u.nut*ány 

.alátámasztotta, 
hogy a Jőzsefváros, Budapest -V.ĺ[I.

r*",iiletcn.r. éptiletá|lományajelentós éĺtéket képvisel, de ugyancsak jelentÖs ménékben

i",o.nlott. EbĹen a terĺtátoerl a |egmagasabbi a sziikségtakás, a komfortnétkĺili, ill.. a

|lil."..ĺ"n"' egyszobás lakások aránya. Az épuletek állaga katasztĺôfa.helyeetet mutat'

miuer touusegĺi[építésr.ik Óta fel jítájban nenl részes |t. Á lakáselidegenítések ellenére a

t",ĺr.iu.n.jĺlnatä lĹkasbérlemérryek nagyĺésze nla is ijnkorĺnányzati futajdonban va|l' ez

aieny i"narĺuĺli anyagi ráťordításokat kíván a kerĺi|eti Önkormányzatto

;l"ŕ";ilj; i8' íeJ'" idóskoru'' sok a nyugdíjas, az. inaktív, a beteg és a nlunkanélkiili'

A keru|et akar a foväros vá|ságterĺ.iletének is tekinthelô.

A felek nlegállapitják továbbá, hogy a fent vázolt heÍyzet ellenére Jizseľv6165 ą f$väros

;;;ii-i"g';il'ä!eíb "a,osfe;iu'.t-éł 
|ehctŕ;seg,ĺ. .ter(ilete,' 

mil.el a kerĹi|et kiizret|cnĹi|

l,.iíĺ,o, ľ legszoĺosabb tonéĺelmi be1várossaĹ rÖnregkÖz|ekedésse| kivá|Óan elláton és

.j;ko|'l"-iĚ'g;., Ĺo,,nr,".',n"gk6zelitherti' Bár a tr'rv.ezett fejlesztéseknek megfele[ően a

meslévó inprastnrkturák xapaciĺásának bor,ĺtését el kell végezni. rnegállapithato,.hogy a

i.;'il-";;. 
'.', 

.uuio,'.".'nyi 
ťltja és jäľdája sziláĺd buľko|atti. tirlnyolrlô ttibbségtren

rcnde|kezćsľe álĺ a vĺz-, .,oto,ná-, elektronios hálozat és a ftil<lgáz-vezeték, valarnint a

teĺeionl'átozat, lrabär kapacitástrk és nlűszakí állaporuk nliatt fe|(1iitandoak.

A ľclek nlegátlapitjäk' hogy az |.) pontbarl vťrzolt llelyzetbo| a keríileti Önkornlányzat 'a

ieites,resi ĺeneiosegeľ äilcnérc. ägyedĺ| kitonli nenl tu<l. je|en ä||apotában és

i.ä,',o..-.*r.t'...'ne!-. r,.epi...lcn iigat|anokat is csak nagyorr nehezelt vagy áľoll.alu|

.,nri'ĺ oiieĺ.oĺ".ri. Ä problérna csak iiárlyiĺott váľosĺejlesztési beavatkozäsokt<ĺl o|dhatö

rneg.

Felek' lrregállapodnak abbilrl, hogy a virľos|cilesztési és .l'clralriIitácios célok

,',"l.,aro.ir.ísĺr,nrl egyirrtnliikôĺlllck, ir-váľtlsľchabilirácior nrindkcĺ t'él htlsszĺl távon kielue|t

ue,ätĺt1c*.re.i tblaäatkélrr kezeli, c lllunkákľa a lÖtvćuyes keľc|ek koz(itt c|silbbségct' itz

oucs tłílrsoguerĺsgben tl r.łľtrsrcirrrllilitäcios t:ć|ok llrr'gr'aItisiĺiisĺiĺ'ĺ lbrľĺisokĺt biz.tosil

l;tipo|gárltrcstcľi l livattr|ĺ ćs il
K.|.N,Í l995 jtlniusában ĺtäiľt -

?.)

)-t

4.)

)-á(r\
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s.) A felek a polgármcsteri hivatalokiin kcresztii| a váĺ<lsrehäbilitäciĺjs cé|ok 
.hatékony

lnegva|Ósítása ćrdekében . teslii|eti clóterjesztésck' hatősági nlunkák stb. . e|onyt' i||etve

soĺorl kíviiIiséget biztosítanak.

Mindkét tnkormányzat vá|lalja, hogy a cé|ok eIéĺése érĺlekében a fetadatkôrćbe tar.tozo
szokéges egyeztetéseket koordiná|ja, <isszehango|ja a ki]liinb zö forĺásokbÓ|
rendelkezésre ál|ô eszkÖzÓk ésszeni es célírányos fe|haszná|ását. Mindkét fél vá||a|ja' hogy
a városĺehabi|itáciÓ folyamatos es Ĺitemezett megvalÓsítása érdekében a sziikséges
dÖntéseket meghozzz.

A sztikséges városfejlesztesi es.rehabi|itáciÓs fe|adatok kizárÓlag hivata|i múkodés ridán' a

hivatal egyéb feladatai |ne||ett nem valÓsĺthatők meg, szĺi|aégessé teszik egy
professzionális társaság létrehozását, amety azÖnkormänyzattől szervezetileg fiiggeilenti|,
de á|tala eIlenörizve, magas szakmai szĺnvona|on, nagy hatékonyságga| tudja végezni ezen
feladatok elókészĺtesének, megvalÓsításának szeiveżését.

6.)

7.)

8.) A fe|ek elhatározzák, hogy JÓzsefuáros ráĺosfejlesztesí és rehabilitácíos ťe]adatainax
elvegzéséhez sziikséges munká|atok iräĺyitäsäĺa, szervezésére gazdasägi társaságot
hoznak |étre, s azt kÖzősen m|ikódtetik.

Meg{lapítják hogy a teÍvezett társaság mlikodese, ĺiz|eti perspektívája egy hatékony
munkát' végz csapatot es a városťejlesztést es -rehabi|itáciőt e|omozdítani szándékozo
Önkormányzati akaratot fettételeą illetve azt, hogy az Önkorrnányzatok a táÍsaság
tevékenységi koÍébe tartozÓ feladatok'at a társasággal végeztetik el.

E feltéte|ek bĺzťosítását az a|apítô nkomlányzatok váłlalják

ol

10') A tánaság teÍ\,ezett íeladata a jőzsefvárosi városfej|esztési es vrłĺosrehabi|itáciÓs
akciÓterĺ.iletek elókeszítese, áz ott alkalInazni indokolt ľehabilitáciÓs feltételek és
eszk<izrendszerek Inĺikĺ'dtetese, a Íiivárosi es kerĺileti érdeke|rségÜ nlegvalÓsÍthatÓsági
tanulmányok, tervek elkészítese, a megva|ôsítás elókészítésének, lebonyolitásának
koordiná|ása.

l l.) A társaság a iervezett nlrrnkát a Baross u(ca . Mária trtca - Krridy Gyula utca - Szcntkirályi
utca - L Íinc pap tér á|ta| határolt ťrn. ''2'' jelú t ilb megva|Ósítási rnunkáiva| kezdi e| és
azzv| páľhuzanlosan a Kĺizép-Jőzsefváros téľségében inr|itando akciôpĺojektek
lnegvalÓsítási tervét dolgozza ki. A tánaság miikÖdese során kap Felhatalmazást az
e|fogadott akciôpľojektek |negva|Ósitásál", vaIamint továbbíak'kidolgozásáľa'
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t2.)AFôvárosiÖnkormänyzatavárosrehabi|itäciÓscé|okeléréseérdekébcnmindakertileti'.,.ci"ľ.'"ä"v,'ĺn"l.' mina.lĺejlesztó táĺsaságnak a-.munkák clókészĺtésében technikai

i"n".'* ĺĺ;. a,ropolgarm;steri Hivatal đgvosztá'lyai, azok Foépitĺiszi lroda általi

koordinálása ĺĺan. rova.uĹa vá|lalja,' hogy ä rĺopĺtoa lroda a Budapest A|tďános

Rendezesi Terve alľalmazá'" r."p"'än . u-ŕ"nil"ti."áottságoknak megĺeleló - nregismert

befektetesi szándékokat az tnkormányzat fe|é továbbitia'

Felek fenti megállapodast e|olvasás és értelmezes Után,

megegyezőt, a|äirjäk'.

Budapest,1996'

Csécsei BéIa
poIgáÍmesteÍ

JÓzseívárosi l nkormänyzat

mint akaratukkal mindenben

i:

dr. Demszky Gábor
6polgármester

Budaoest F város onkormányzata
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ALAPÍTT oKrRAI

1"^$lpľ9! megállapodnak abban, hogy a Gazdasági TársaságokrÓl szÓlÓ
l988. évi VI,.os Tv. rendelkezćsei szeľint tizletszęrÍí lazdaság! ievékenység
folytatására zártkőrfi alapítással Részvénytĺ.'äságot :
továbbiakban Társaság - hoznak létre a jelen AläpÍtÓ okíratbä fogtatt
szabályok szerint.

t.l

,ł rlĺnsĺsÁc er,ĺpÍľT nnszvÉ,ľyľsoI

Budapest Főváľos JÓzsefváľosi onkormánvzat
1082 Budapest Baross u. 65-67.
Képviseli: Csécsei BéIa Po|gáľmcstcr

Budapest Fóváros Önkoľmányzata
1052 Budapest, VáľoshlŁ u. 9.l l.
Képviseti:Dľ. Demszky Gáboľ ľ.őpotgárnresteľ

oľszágos Takaľékpénztáľ és Kereskede|mi Bank Rt.
105 1 Budapest Nádor u. 16.
Képvise|i:

2/.

3t.

. r. A TlĺBsAsÁG cÉGNEvE

l.1 Táľsaság cégn'eve:

JÓzsefvárosi RebabiliÍáciĺís és Városfej|eszŕési Részvénytáľsaság

\e

=ť

Készl|ette: Dn6o yał Istvdn ilgľ|ĺléd



r.2. A társaság megjel lésére, arľrak elnevezése holyett hasznátt
(riiviđített) címszÓ:

R É' v. vnl. Rt.

II. A T1ĺRsAsÁe szÉr<rrnr.yn

1082 Budapest, Baross u. 65-67

III. A TÁRsAsÁG TÁRTÁMA

Az AlapítÓk a Társaságot b a t á r o z a t| a n idótartaÍnra alapítják.

A Táĺsaság iie|eti éve azonos a naptári éwel, azaz január l. ĺlapjávď
kezdŐdik és ugyanezen év december 3 l..ig tart.

Az els ,tz|eti éł,l csonka év, amely az Alapĺtô okirat aláírásanak napján
kezdódik és 1997. december 3 1..ig taľt.

Iv. ATÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Táĺsaság Íłí tevékenységi krľei:

TEAOR 4540 Éptĺletfenntartás és -korszerůsítés

TEAOR 'IOLO

TEAOR TOZO

ę-!qo

\N
\

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Ingatlankezełés, -foľgalmazás, - kÖzvetÍtés, .becslés

KészlteÍIe i D í G 0 rt v d! I s l 9 d n |l g! v éd



A Társaság által gyakorolt további tevékenységí kőr 'k

TEAOR 2962 Gépek és beľendezések techno|Ógiai szcre|ése.

TEAOR 4510 MagasépítôĘar

TEAOR 4520 Mélyépítóipaľ

TEAOR 453l Építési szakipar

TEAOR 4532 Epítésí és éptiletgépészeti szerelÔipaľ

TEAOR '73|0 Míiszaki, természettudományi kutatĺís és kíséľleti
fejlesztés

TEAOR 7413 Piac- és k zvélemény.kutatlĺs

TEAOR ?4|4 Üzletviteli tanácsadás

TEAOR .t421 Építészeti,méľnÖkitevékenységésehhezkapcsolÓdő

TEAoR ,ĺ422

TEAOR 1423

TEAOR 7499

můszaki tanácsadás

Szakmai' teĺvezé,si tanácsadĺĺs

M0szaki tesztelés és elemzés

Młishova nem soľoit gazdasági tevékenységet segítô
szolgáltatás

v. A TÁRsAsÁG ALAPTÓIGJE

A Társaság alaptökéje: 60'000.000.- Ft, azaz hatvanmi|iiÓ Foľin! amely
6'000 db. egyenként 10'000. -Ft névértékĺí névres zóIő résnłényĺe
oszlik.
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vĺ. Á,z ALAPÍTIł( VAGYoNI HozzÁJÁRULÁ,sA

6.l. Az atapítÓk vagyoni hozzájrárulásának . mely kizłir lag pénzbeli

hozzájárulásokbÓI áll - tisszege a Részvénytáĺsaság a|ap kéje.

o,z. Budapest F'óváros JÓzsefvárosi Önkoľmányzat
a pénzbeli hozzájárulás Összege: 51'0 o/o 30'600.000..Ft.

6.3. BudapestFövárosonkoľmĺflnyzat
a pénzbeli hozzájárulas Összege:

6.4.

6.5' A pénzbeli hozzájáru|Ás 30 y"-at az alapĺtó Részvényesek ajelen
AlápÍtÓ okirat aláíľását kÖvetó 15 napon beliil k telęsek az általuk

meghatározott bankniil vezetett bankszámlfua átuta|ni.

6'6. A pénzbeli hozzájárulrĺs további 70o/o-át a bejegyzest k vetŐen az

IgazgatÓság fę|hivásźxa az alábbiak szeľint kell befizeĺni:

1997. jrĹnius hÓ 30..ĺg Ą0 o/o-ot,

1997. decembeľ hÓ 31.-ig 30 %".ot,

Oľszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
a pénzbeli hozzájárulás Összege: 9,9 o/o 5'940.000..Ft.

39,IVo 23'460.000.-Bt.

6.7. Áz AtapítÓk kłitęlesek a Társaságnak a cégiegyzékbe vali
bejegyzéiétól számított ew éven beliiLl a teljes pénzbeli

hozzájárulást beÍizetni.

6.8. Az AtapítÓ Részvényes, aki pénzbe|i hozrĄárĺ|ásált. a fentiekben

meghatározott idöpontig nem fizeti be, 2oo/o késedelmi kamatot

k teles fizetni.
Késedelem esetén a Részvényest legalább 15 napos pÓthatfuidô

kit zésével fel kell hívni a teljesítésre'

Kész||eae: D t' G or tv ay I s íván l|gyv éd
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A Részvényes a mráĺ teljesített vagyoni hozzÁján:ťrźsát a
Részvénytrársaság fennállása alatt, sem annak megsainésę estén
nem kĺivetelheti vissza.

6.9.

a.l

vII. A RÉszvÉNYEK TI]LAJDoNJoGA

Budapesŕ Fóváľos JÓzsefváľosĺ onkormányzat Rćsałényes
tulajdonaba kerül
3060 db' darabonként
10'000.-Fŕ. névéľtékíi (névreszőlÓ) részvény
ósszesen; 30'600.000.- Ft. értékben

Budapcst F'óváľos Onkoľmányzat Részvényes
tulajdonába kerill
2346 db, daľabonként
10'000.. F.t névérték (névreszÓlÓ) részvény
Összesen: 23,460.000..Ft éľtékben

országos Takaľékpénztár és Keľcskedelmi Bank Rt. Részvényes
tulajdonába kerĺll

594 db. darabonként
10'000.-tr't. névértékií (néweszÓlő) részvény
Összesen: 5,940.000. Ft. éľtékben

b,t

ĺ

I

8.1. A Részvénytársaság o|yan.jogi személyiségíi gazdasági trársaság;
amelynél a Reszvényes felel ssége a Táisasággal šzemben ä
ftsaĺény névéľtékének, (vary kibocsátási értékénekj szolgáttatására
terjed kí.

Készĺ.elÍei D r' G o f t 9a! Is rv it n nE!,Ý éd



8.2. A Részvénytársaság ktitelezettségeiért a Részvényes egyébként nem
felel.

8.3. A Társaság saját cégneve a|att jogokat szerezhet' kdtelezettséget
vallalhat, íry killÖnÖsen tulajdont szerezhet, szerzódést kcithet pert
indíthat" és peľelhetó mások által.

It A RÉszvÉNrEsEK JoGAI

9.l. osztalékjog

A Részvényesnek joga van a K zgy lés által felosztani rendelt,
mérleg szerinti nyereségleka részvényeirejutÓ arrĺnyos részére. A
Részvenyes tlem k telezhetö a jőhiszemĺien felvett osztalék
visszaÍizetésére.

9.2. Likvidáci s hányadhoz valÓ jog

A Részvénytáľsaság jogutőd nélkiilí megsz{ĺnése esďén a taľtozások
kiegyen|ítése után fennmaradt vagyont a Részvényesek kÖzłjtt
részvényeik arányában kell felosztani.

9.3' Kłizgyĺilésijogok

Minden Részvényes jogosult a KÖzgyíilésen részt venni,
felvi|ágosítást kérni és eszľevételt tenni. A szavazati jogga|
rendelkezŐ résanéĺy alapján a Részvényes jogosult indítványt tenni
és szavazĺli.
A Részvényesek szavazati joga részvényÍlk névéĺékéhez igazodik.
A Részvény íĺsaság minden 10.000.- Ft. névértékil részvénye l,
az,az egy szavazatľa jogosít.

\s\s
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9'4. Á. reszvénykiadásigénylésénekjoga

A 
- 
Részvényes a Részvénytĺírsaságnak a cégiegyzékbe tdrtént

bejegyzese és az alaptóke teljes befizetése után igéíyeheti a neki
jáľÓ részvények 

!ia!a$t-, vagy dematerizá|t értéĚpapir ć"ékp.Pí'-
számlrłn ttiľténó j Óváírását.

9.5. Arészvényátľuházbat ságánakjoga

A Részvényeseket a haľmadik személyre átruházni kĺvĺint
részvényekre el vásár|ási jog illeti meg. A rěszv ény ételadni kívánÓ
Részvényesnek elŐsziĺr irásban fel kell azokat a t bbi
Részvényesnek ajrínlani. Áz ajánlatban meg kell jelÖlni a ké., ,áľal
és az egyéb szerzódési foltételekeĹ Az ajanlatot mlg kell ktltdeni az
IgazgatoságnĄ mely 8 napon beIĺI kÚteles az.ttovább kĺildeni a
Részvényeseknek. A tÖbbi Reszvényes az aján|atot a kézbesítéstól
szĺímíJott l5 napon be|iil fogadhaÍja el'
Egyéb jogcíĺnen ttirténó-reszvény átłuházáshoz sziikséges a
Ktizgyfllés eryhan gri hozzźlj áru|źsa'

9.6. Megtámadási jog

Bármely Részvényes kérheti a BírőságtÓl a Trfusaság szervei általhozott olyan hatfuozat feliilvizśgálását mely a Ttlrvény
rendelkezéseibe, más jogszabá|yba, az AlapítÓ okiiatba ĺitki'zik. Á
kelesetet índítÓ Részvényęs-,li't9lęs lega bb eg résn,lényt vagy
legalább egy részvényröl sző]'ő zÁto|tértekpapĺľ.álszámh kívonat"ot
a BíľÓságnál letétbe helyezni.

{ĺ
ł.
:l

{

ll!
|lĺ

l0.l. Az értékpapír az értékpapíľokra vonatkozÓ t rvények és elóírások
betartrísával nyorndai ton ľészvénykén! vagy dematerizált
értékpapírként állíthatÓ eIó.
A részvényeken legatább a GT 237. $.-a szerinti adatokat,
dematerilá]tćrtékpapír esetén a kiłĺllított okíraton az |996, évi C)
Tö,ľvény 2l.$ 4' pontjában felsoroltakat kęIt feltuntetni.

Készítette: D r, G o rty a! lołr,áłr ll gyvéd
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10.2' A Társašág IgazgatÓsäga névreszől réswények<ĺt illetve a

részvényesi meghatalrnazottakÓl Részvényk nyvęt vezęt, amelyben
nyitvántartja a ľészrlényesi meghatalmazottat, a Részvényesek nevét

és székhelyé! a fulajdonikban lévó részvények datab. es soĺsaĺmát
és névértékét, a bejegyzés idópontját és más olyan adatokat, amelyet
ajogszabály el íľ'

lo.3. A Részvényk nyvbe vatő bevezetést az rlj tutajdonosnak kell kéľnie
a Részvénytá'ts asäg lgazgatőságĄnáĹ

Kinyomtatott reszvény esetén a ľészvény lij tu|ajdonosát csak a

részvény hátoldaláĺa vagy totdatára írt forgatmány megléte alapjárn

lehet bevezetni a Részvényk nyvbe.

l0.4. A Részvényk nyvbe valÓ bejeryzéskoľ a Részvénytársaság e
átruházÓ nyilatkozĺ valÓdiságát nem vizsgálja'

l0.5. A névre szÓlÓ ľészvény áhuházása a Részvénytársasággal szemben

akkor hatá|yos, ha az lij Részvényest a. Részvényk nyvbe
bejegyezték.

xr. rÁRsłsÁc sznRvrzrľľ ľ'nr.ŕ..pttÉ.sr.

Ktizgy0lés (X[.)
Igazgatőság ()űII')
Felttgyelô Bizottság ()W.)
KtinywizsgálÓ (xV.)

Ďa
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I2,|. A Kiĺzgyűlés a Társaság legfÖbb szerve, mety a Részvényesek
sszességébÔl áll. Mindazon jogokat, melyek a Részvényeseket a

Tlírsaság iigyeí tekintetében megilletit a Részľényesek sszessége
a Kłĺzgólésen gyakorolj a.

|2.2' A Ktizgyô|és kiz{ľÓlagos hatfuk.irébe tartozik:

a./ Az AlapĺtÓ okirat megáIlapítása és mÓdosíťása

b'/ Az alaptrke felemelése és leszállítása

' c'ĺ Az egyes részvényfajtákhoz firzôdÔ jogok megvá|toztatása

d,ĺ A Részvénytársaság más Résevénytánasággal valÓ
egyesĺilésérret beolvađásanak, szétválásának, és
megszúnésének, más Részvénytlíľsaság alaptÔkéjében va|Ó
ĺészvétel, valamint .ľáĺsasági formába átalakulásának
elhatáľozása'

10

xrl. KÔzGYÜLÉs

Az lgazgatőság, a Feltigyelő Bizottság tagjainak és a
K<inywizsgálÓknak a megválasztásą visszahívása, valamínt
diiazásuk meg{illapít{ísą az lgazgatôsźlg tagiai kÖzĺil a
v ezśrigazgatői pozíciőra történÔ kinevezés és felmentés.

A mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása.

DÖntés az j, - alaptőke 50%.át rneghaladÓ - a ĺehabilítácíÓs
programban nem szereplő- saját fonásokbÓl finąnszíĺozásra
keriilö beruháásoköl, vagy beruházások megsziintetéséröl.

Dc'ntés áfváltoztathatÓ, vagy elôvásárlást biztosítÓ k tvénY
kibocsátásfuÓ|.

Saját ingatlan eĺidegenítése, vagy 3 évet elérÔ tartalm taľtÓs
megterhelése.

Hitelfelvétehol d ntés, ha azok sszege egy éven beliil az
a|aptÖke 50 %-át neghaladja.

Készitctlei.Dr,6ortva! Istyán |,EyYtd
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k./

L.t

DÖntésrę alkalmas rehabilitáciÓs programok elfogadasa.

A Társaság saját tevékenységéhez kiitôdÖ, a ľehabilitáciÓs
programban nem szereplÔ az ďaptÔke 50 %.i|t meghaladÓ

sszegÍi kdtelezettség vállalása.

Az éves tizleti terv elfogadása.

Minden olyan kérdésben, amit a Tfusasági TÖrvény, vagy a
jelen AlapítÓ okirat a KłizgyĺIlés kizarÓlagos hatásk rébe utal'

ll

rn./

ĺ,/

L2.3. Minderr iizleti évben legalább egyszęr Kt'zgyůlést kell taÍtani,

melyet legkésÖbb minden év május 31-ig kell Összehívni.

a.ĺ A K zryĺi!ést az IgazgatÓság k teles Összehĺvni.

A Ktizgyrllést azIgazgatősägnak iissze kell hívni' ha azt az
alaptôke legďább llL0-ét képviselő szavaaati joggal

ĺendelkezö Részvényesek azlgazgatősägnál - az ok és a cél
megiel lésével . írásban kéľik és továbbá ha fudomására jut,

hogy a Részvénytiírsaság alaptökéjének U3-át elvesztette,
vagy a Részvénytársaság fizetéseit.megsztintette és vagyona a

taÍtozásokat Dem fedezi.

Ha az lgazgatÓság 30 napon beliil nem hída Össze , a

Részvényesek kérésére a K<izgyů|est, a CégbírÓság hivja azt
ssze.

Rendkĺvĺlli K zgy lést hív iissze:

- a Társaság Igazgatosětga" ha azt a Társaság műkődésével
kapcsolatosan szĺlkégesnek taľtją

. a Társaság Feliigyeló Bizottsága a GT ?94' $-a alapján,

. a Tarsaság k n1wvizsgálôja a GT 42. $.a alapján

-š

Készítette: Dr'GoilW! /'í,h,án |dEWćd



|2.5' A KÖzgy lés sszehívását a KiizgyÔlés kezdö napját legalább 30
nappal mege|özÖen kÖ,zzé kell tenni a jelen AlapítÓ okíratban
kijel lt lapban,
A névieszÓlÓ ľészvények tulajdonosait a KÖzgy0lés ÖsszehívásáľÓl
meghívÓ levélben kell értesíteni legalább 15 nappal a KÖzgyĺilés
idôpontját megelÔzóen.

A hirdetménynek és a meghívÓnak tąrtalmazniuk kell:
- az RT cégnevét és székhelyét .

- a KÖzgyÜlés idÓpontját és helyét
- a Kłizgy0lés napirendjét
. a szavazaŁi jog gyakorlásához a jden AlapítÓ okiľatban elöírt

feltételeket.
. a meghívÓhoz mellékelni kell a napirendi pontokhoz kapcsolldÓ

elôteľjesztéseket.

|2,6. A KÖzgyĺilésen megielcnt RészvényeselaÔl jelenléti íveÍ kell
készíteni melyben fel kell tilntetri a Részvényes, illetve képviselÔje
nevét és

lakcíméĹ részvéuyei számát és az annak alapján Ôt megilletô
szavazatok szÁmát.

A jelenléti ívet a K zgyôlés ęlnÖkę és a jegyzök<inywezetÔ
ďáírásával hitelesĺti.

l2.7. A Ktizgyű|és hatrírozatképes, ha azon a szavazásra jogosítÓ] részvények tÖbb mint 75 %-át képviseló Részvényes, vary azok
képviselÔi jelen vannak.

12.8. A K zgyůlés határozatképtelensége esetén a 15 napon beltili
időpontra sszehívott mĺisodik Kiizgy lés az eredeti napirenden
szereplÔ iigyekben a megjelentek szětmfua tekintet nélkÍll
ha irozatképes.

Az eredeti meghívÓnak taľtalmaznia kell a hatĺĺľozatképte|enség
esetén megismétlésre keriilÔ KőzgyÜlés időpontját.

' Ké szÍtefiei Dr'Golva!.Íĺĺvln |lryvéd
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Lf.9, A kózzetętt napirendben nęm szereplÔ ĺtgyben a KiizgÉlés csak
akkor hozhat dtintest, ha valamennyi Részvényesjelen van, és ahhoz
egyhang lag h ozzÄjźillrlak'

12.10. A reszvényhez fftzódó szavazati jog a részvény névéľtékéhez
igazodik, A Részvényes szwazatíjogát akkor gyakoĺolhatja, ha az
esedékes vagyoni hozzájáruláslit teljesítette^

12.l 1. A Részvényes k zgy lési jogait képviselök tján is gyakorolhatja.

Meghatalmazását kłizokirat, yaw teljes bizonyítő eľejtl

magiánokirat formájában ke|l megtennie, azonban ennek
érvényessége csak egy KÖzgyůlésre szÓl, beleértve a
határozatképtelenség miatt megismételt KŐzgyűlést is.

12.|2' A KÖzgyolés az elÔterjesztett hatÁrozati javaslatokľÓl a szavazatok
egyszerů, 5l %.os tÖbbségével d nt' kivéve ha.a T rĺény vagy a
jelen A|apítÓ okirat más minÔsített t bbséget nem ír eli.

|2'13. .^ Kiizgyliles egyhangrÍ hatbozaÍIa| đÖnt a jelen AlapítÓ okiľat
Ĺ2.2la.,b.,c,,d,,[''h. pontjaiban meghatározott tigyekben és ha a GT,
vagy a jelen AlapĺtÓ okiľat, illetve annak késôbbi mTdosĺtásai az
egyhangrl dÖntéshozatalt ĺrják elÔ.

12'14. 
^ 

Kiizgyűlés a leadott szavazatok legalább 3/4.es tÖbbségével

határoz a |2.2, e., j' k, m' pontokban meghatározott tigyekbeą és

míndazon iigyben, amit a Tfusasági Tłĺľvény, vagy' a jelen Alapítő
okirat és annak jÖvőbeni mÓdosíkĺsai ęlöímak. A KÖzgy lés olyan
határozata amely valamely részvényfajtrához kapcsolÓdÓ jogot

hátrányosan válrtoz:tAt meg akkoľ' válik éľvényessé, ba abhoz a

szÓban forgô részvéĺy fajtát képviselÔ Részvényesek ĺegalább 3/4-

es tiibbs ége hozzájźtt u|'
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l2.ĺ5. A Ktizgđlésen az Igazgatősźę elnĺike eln kÖI. Távol|étében az
Igazgat sźtg tagjai közĺll a K zgyůlés választja meg a Kózgy0lés
elnÖkét.

A KÓzgy0lés továbbá megválasztja minden esetben a
jegyzőkÖnywezetőt, a szavazat szám|á|Ókat és a Kiizgyűlési
jegyzők nyvet lritelesítö Részvényeseket. Ha a KÖzgyülésen a
szavazás titkosan t ľténik, 3 tagÚ szavazat.szám|áĺIÓ bizottságot kell
választani.

l2'L6. A K zgy0lésen megielenÔ Részvényesek a RészvénykÖnyvbe
bejegyzett részveny t lajdo'Úoguk ellenÔrzese ďapján

' szavazôcédulát kapnak, melyen felt ntetésre keriil szavazataik
száma. Á Társaság csak azokat tekinti a névľe szÓlÓ részvények
tulajdonosainak, akik a Kŕĺzgyulés napján a ľészvényktinyvben
Részvényesként szerepelnek'

A Részvényesek a szavazőcédu|ák felmutatásáv a| szavamak.

I2.|7 ' A K zgyůlésrôl jegyzôk nyvot kell készíte i, amelyet a Ktizgy lés
elnČike és a jegyzokÖnywezetÖ ír alá, tovébbá a Ktizry0lésen jelen
levô két Résevényes hitelesít.

A KÖzgyulési jegyzÔkiinyvnek taĺďmaznia ke|l mindaĺ, melyeket
a T<iľvény és a jelen A|apítÓ okirat etôír.

Amennyiben a jegyzÖkłinyv a je|en ÁlapítÓ' okiratot mÓdosítÓ
határozatot is t artaltnaz, azt az, uryédnek etlenjegyezni kell.

Azlgazgatőság a KÖzgy lési jegyzôk nyv egy hiteles példányát, a
jelenlétí ívet és a Ktizgylilés iisszehívásárÓl szÓlő hirdetményt
tartalmazó lappéIdányokat az írásbeli meghívők mr{solatával egyĺitt
a K zgyÍ}lés befejezését k<ivetÖ 30 napon beltil k teles a
Cégbĺrosághoz benyujtani.

l4
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XIIT. IGAzGATlsÁG

13.1. AzIgazgatőság a Raszvényáľsaság ĺlg1rvezetö szerve. Képviseli a
Részvénytársaságot lrarmadik személyekkel szemben, bírÓságok és
más hatÓságok elôtt.

Az|gazgatőságtagsa:

a' nem klthet saját nevében a Résavénytársaság tevékenységi
k rébe taĺtozÓ ĺigyleteke|

l5

nem lęhet korlátlanul fe|elÔs tagja a Részvénytĺrsasägéhoz
hason]Ó tevékenységet végzÔ más gazdasági táľsaságnak,

nem lehet ltezptl tisztségviselÔje, YLEY FeltigyelÔ
Bizottsági tag]a a Részvénytársaságéhoz hasonlÓ
tevékenységet végzô más gazdasági tiírsaságnak,

nem lehet olyan személy, aki a megelözô két éven belĺil
olyan gazdasági trársaságĺlát t ltÖtt be vezetÔi tisztséget,
vagy Feliigyelö Bizottsági tagságot melyet felszámolási
eljárás soĺán sz ntettek mcg.

|3.2. A Társaság ĺigyeit 3-5 tagu IgazgatÓság ntézi' melynek tagjait a
KÖzgy lés vě,Jasztja a szavazatok 3/4.es szÓtÖbbségevel' Az
IgazgatÓság tagiai jra választhatÓk.

I3'3. Az Igazgatöság egyszerl
ElnÖkét tagiai kł'zĺll.

Az lgazgatósáę tag1a a
képviseletére jogosultak.

AzIgazgatÓsá1tagot helyettesíteni nem lęhet,

\\{_
,I'. {-*

\\r. 1'\. \-,\

\)

tÖbbségi szavazĺĺssď váIasztja meg

Tánaság álta|ános, teljes jogk r

KészÍlet1e: D rco t,vÜJ, Ist|'tź!, IEyv él,



|3.4' lu [gazgat sá'g jogosult dÖnteni minden olyan tigyben, mely nem
taľtozik a KözgyÔlés kizlíľÓtagos hatáskÖrébe,
Az Igazgatóság kóteles a mérleg, az eredmény-felosáási javaslat,
az |gazgatőság' valamint a FelĺigyelÔ Bizottság jelentésének a
Iényeges adalĄit a Kőzgyűlést megelőzően legďább 30 nappal a
Részvénytáĺsaság híľdeĺnényeinek kÖzzétételére vonatkozÓ je|en
AlapítÓ okirati rendelkezések szeľint nyilviínosságra hozní.

13'5. Az IgazgatÓság tilése akJ<oľ határozatképes, ha aeon legalább a
tagok51 7o-ajelenvan.

Az lgazgatőság határozatait általában egyszeľĺI tÖbbséggel hozza,
kivéve az alábbí ĺĺgyekben, melyek 3/4-es t bbségń d ntést
igényelnek:

a.| A Részvénytáľsaság mérlegének' vagyonkimutatiĺsának és a
nyereség felosztásrĺra vonatkozÓ javaslatnak az elkészítése'

b.l A Tĺ{rsaság ĺiryvezetéséľöl, vagyoni he|yzetérôl és
ĺDletpolitikájárÓl jelentés készítése a KÖzgyűlés ľészére.

c,/ Éves tevékenységĺ terv kidolgozása.

d,/ TÖbb ćvre szőlÓ rehabilitáciÓs program kidolgozása.

e.ĺ Az elfogadott rehabi|itácíÓs programok a|apján az abbő|
ktivetkezö feladatok kidolgozása.

f./ A ľehabilitáciös program finanszírozási tęrvezet kidolgozísa
' tekintettelązlnkormányzatikiitelezettség.vállalásra.

g,/ Elszímolások készítése a ľehabilitáciÓs program
megvallsításárll, kiiliiniis tekintettel az Önkormányzati
fonások felhasználásárÓl.

h./ Á Táľsaság bęszerzésĹ, és piacpolitikájánat valamint
kereskedelmi stratégiájának kidolgozása.

i'| A személyzeti po|itika meghatĺirozása, kollektív szeľzödés
aláíráša és a létszĺmsziikséglet meghatározźsa'

KésfÍtę|tei Đ Ł G o il v gy I s tyá n |!g | éd
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j.t Kĺil nbÖzÖ fajta hitel, vagy kÖlcs n ny jtása saját

terhére érték*raĺírra valő tekintet nélkiil.

i

k./ Harmadik személy javríra szÓlÓ k.Ötelezettségek és garanciák

elvállalísa, valamint biaosÍtékok nyťljtása értékhatárra vali
tekintet nélkiil.

A Tarsaság tulajdonát képező l .000'000,. Ft értékhatrłľ feleüi

táľg.yak elide genítése.

olyan szerződések k tése . a munkaszerzôdések kivételével .

amelyek a Társaságot 12 hÓnapnál hosszabb idöľe elkÖtelezik'

A Társaság szervezeti és mrlk dési szabályzatráĺrak elťogadása.

Annak eldiintése, hogy kinyomtatjiák-e a részvényeket, vagy

demateľiziáJt értékpapír.számlán tČ'rténik azok jÓváíľása.

n./

o.l

13,6. szayazat egyenlÓség ęsetai az Igazgatősäg elnÖ,kének szÁvazata

d nt.

|3.7, Megsz0nik az |gazgatóságí tísztség:

. lemondrĺssal
- visszahívással
- rnegbízás idÔtaťtamanakęlteltével
- elhalá|ozással
- a TÖrvényben és ajelen ALapitő okiratban szabályozoÚ kiaírÓ ok

bekdvetkezésével

Az lgazgatósźlg tagiait a K zgyťrlés 3/4 szÓtÖbbségÔ d ntéseve|

hívhatja vissza.

l3.8. Az |gazgatósäg jogosult a.Társaság dolgozÓit felhatalmazni a

Résaĺénytársaság ĺĺltalrá'ľros, vagy meghat&ozott tigyekben tÖľténô

képviseletére'

\9
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|3,9 A Társaság AlapĺtÓi 2000. május 31-íg egyhangulag jelrlték kí az
|gazgatösá'g elsÔ tagi ďnak :

1.

2.

3.

4.

5.

IE

Az Igazgatősálgi tagok kÖztil 1 fó tisztségét munkajogi viszony
a|apjáľr látja el (Munka TtirvénykÖnyv).

13'10. A-z Igazgatőság iiléseít az elnôk sziĺkség szerint, de évenle legalább
8 alkalommal hívja iissze. Bfumely két tag indokolt kérelméľe az
illést 8 napon belii| iissze ke|l hívni. Amęnnyiben az elnÖk e
felkéľesnek nem tesz e|eget, az ĺtlést az indíwányozők is
sszehívhatják.

Az[gazgatösághaÍározatait tilés néIhil is meghozhatja. Ilyenkor az
eln k által megkĺild tt írásbeli elöterjesztesre a tagok íľásban
szaYanak. Az ĺľásbeli szavazás eredményéröl az eln k a tagokat
haladéktalanul értesíti.

xlv. FELÜGYELÓ BIzoT"TsÁG

l4.|. A Tĺĺrsaság ellenörző szerĺe a 3 tag FeiĺigyelÔ Bizottság.

Ý
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A Felĺiryetô Bizottsríg tagjait a Részvényesek, vag7 kívtilállÓ

szenrélyek kÖáll a K zgy lés vátasztja a szavazatok 3/4-es

tiĺbbségével'

A Társaság IgazgatÓsĘának tagiai és azok k zeli hozzátartozÓi a

FeliigyelÖ Bizottság tagjává nenl vĺĺlaszthatÓk.

|4.2' A Felĺigyelő Bizottság elnÖkét tagiai sorábÓl maga vźiasztja a

szavazatok egyszert tłibbségével, továbbá szervęzeti és tlgyrendjét

maga álĺapítja meg.

14.3. A Felĺtgyelô Bizottság feladata kizárÓlagosan a Táĺsaság

ilgyvezetésének ellenöľzése, ennek keretében az lgaegatÓságtÓl és a

Táisaság vezetô állás dolgozÓitÓt jelentést, vagy felvilágosĺtást

kéľhet, a Társaság k nyveit ęs iĺatait megvizsgĺĺ'Ihatja, illetÔleg

szakértÔvel megvizsgáltathatj a.

A Felĺigyelő Bízottság k te|es elÓzetesen megvizsgálni a KÖzgyfilés

elé terjesztett valamenĺyi fontosabb jelentést, továbbá a Tánaság

nrérlegét és vagyonkimutatását.

VizsgálatánakeredményétaFelĺtgyelôBizottságelnÖkeismeľtetĺés
a jelentéseköl, a mérleg1Öl, valamint a nyereség feloszĺisáľÓl csak

' ennek ismeretében hoz határozatot.

I4.4. A Fetĺigyelô Bizottság határozatképességéhez a 3 tagnak a jelenléte

szĺikséges'

A Feltigyelö Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a FeltigyelÖ Bizottság egyszerf, szőttibbséggel

bozaa,

|4.5. A Feliiryelô Bizottság tagiait a Ktizgyűlés 3/4 szőtÖbbségu

d ntésévęl hívhatja vissza.

\,',, \
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14.6. A Táľsaság AlapítÓi 2000. május 3l-ig egyhanguan jelÖlték ki a
Társaság Fet{igyelÔ Bizottságrínak elsô tagiait.

l.

2.

3.

xv. I( NYwĺzsGÁTĺl

15. l ' A Tlírsaság Kiĺzgłtllése a szavazatok3l4.es tÖbbségével választja a
K nywizsgáiÓt.

A K nywizsgálő a Trírsasággal kłitÖtt megbĺzĺsos jogviszony
keľetében tevékenykedik' A kÜnywizsgálÓ szJrvezetile! Ňgg"tleo
a TársaságtÓl, nem utasÍthatÓ.

|5.2, A KÖnywizsgráIő ellenÔrzésí joga csak a Társaság k nyveinek
hiteles szakéľtöi ellenőrzeséľe terjed ki, ennek keľetéĚ-en k teles az
ĺĺzleti ktĺnyvekeĹ 

1 mé1leset és a vagyon.kimutatĺĺst 'megvizsgáIni
abbil a szempontbÓl, hogy azok valÓs adatokat tu.talňraznit.",
illetÔleg megfelelnek-e a jogszabályok elÔírásainak.

Vizsgá|atđ eľedméĺryéľôl jelentést készit' A KÖzgyôles csak ezen
jelentés ismeľetébeĺ hozhat éľvényes hatiíĺozatot a mérleg 'és a

. vagyon.kimutatiĺs elfogadásrĺrÓl,

15,3, A Társaság AlapítÓi egybanguan 2000. május 3l-ig kijel lik a
Társaság KiinywizsgáIÓjának

Név:
Cĺm:
Lajstromszr{m:
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xvt. Ą TÁRsAsÁG TIszTsÉGvIsT'J ilNEK E.nLELissIí.Gr.

t6'1. AzIgazgatÓság. a FeltigyelÔ Bizottság tagjai és a KÖnywizsgálÓ
az ilyen tisztséget bet<iltô személyektöl áltłlában elváĺhatő
gondossággal kÖtelesek eljárni.

KÖtelezettségeik megszegésével a Táľsaságĺlak okozott káľért a
Polgári Jog általános srabźiyai szerint felelősek akkor is, ba a

Tlársaságga| munkaviszonyban állnak.

A vęzetÔ tisztségviselók elôzÔ bekezdés szeľinti felelőssége
eryetemleges.

Nem t6rhe|i a felelősség azt avezeÍÖ tisztségviselöt, aki a hatfuozat,
vagy intézkedés ellęn tiltakozott és tiltakozását a ' FelĺIgyelÔ
Bizottságĺrak bej elentelte.

L6.2. A Ktizgyú|és hatátozata vagy a FeliigyelÔ Bizottság korlátozhatja
az IgazgatÓság képvise|eti jogát. A koľlátozás harmadik
személyekkel szemben hati4lytalan'

A korlátozás megséľtésébÔl ęredÖ karokért azÍgazgat1ság tagiai a

Társasággal szemben egvetemlegesen felelÔsek.

16.3. Az ĺgazgatćlság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
azokért a krĺľokért' amelyek a Cégbírősághoz bejelentett adat' jog,

vagy tény valötlanságábÓl, illetve a bejelentés elmulasztásábil
származnak.

L6'4. Äz |gazgatĺsági tagok akik a cégbejegyzés megtÖrténte elôtt a

Társaságnęvében eljáľtak, koľlátlanul és egyetemlegesen felelnek a

k zÖs név alatt vállalt kÖtelezettségekért. A felelÔsség kizárás4
vagy kor|ä|ozása a Társaság hite|ezÔivet szemben hatályialan.

A cégbejegyzést megelÔzöen a Társaság nevében vállatt
k telezettségekért az elóző bekezdés alapján fenná|lÓ fele!ôsség
megsz0nik ha a K zgytilés vagy azlgazgaiősćry a szerzódést utÓlag
jóvéhagyja'

KészJletÍei Dł' G o rh,a! Islyőn EEy v éd

\rt
\fl, \

ľl .\

o
9Đ



.Ą.
.L

YvÍÍ. A FľYERESÉG KIszÁMÍTÁsÁNAK És
FÍ.-LoszTÁsÁNAK ELVEI

17'1' A K zryliJés jogosult a Társaság a|apÍtásrĺtÓl számĺtott 5 évig rigy, diinteni, hogy osztalékot ne fizessenek a Részvényeselqrek, hanem
azt a Kiizgyůlés által meghatározásra kerĺilö beruházások
finanszírozísara fordĺtsák.

17.2. A tartalék alappal cs kkentett nyereségból a kiÍizethetö osztalékot a
részvényok aľányában kelt a Részvényesek k ziitt felosztani.

xwII. A TÁRsÁsÁG CŔGJFGYZÉSÉNEK MÓDJA

Minden IgazgatÓ jogosu|t a Trĺrsaság cégének jegyzésére.

18.l. A Taľsaság cégiegyzése akként ĺÖrténik, hogy akézze| vagy géppel
elöírt, elÔnyomott vagy nyomtatott cégsz veg a|ä két |gazgatÓsági
tag egyiittesen ír alá.

18'2' A Ígazgatőság felhatďmazhatja a Tiíľsaság dolgozÓit általános vagy
meghatározott ĺigyekben tÖrtenŐ képviseletre. LehetÔség van arra,
hogy egy igazgatÓsági tag és egy alkalmazott éĺékhatár nélkĺil vag1
két alkalmazott egytittesen l.000.000,-Ft éľtékhatárĺg jegyezze a
társaságot.

xrY. ĺ ľ Á Rs łsÁc prnnľ.ľľrĺÉľvŕ.ľox <ozzÉľÉľľr n

A Táľsaság hirdetményeit aMagyu HÍrlapban tęszi kÖzzé, Egyéb rijságot,
vagy a kiizlÖnyt az|gazgatőság hatáľożrat meg.

){
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AzÍgazgat sága fentiekben megbatározott lapon kívĺil más lapban js kőzzé il 'il
teheti a hirdetményeket, de ezet,hez a közzététe|eyhez joghatály nem

frzÔdik.

E szokasz rendelkezései nęm vonatkoznak a CégktizlÖnyben kiizzétételre

keriitó kÖzleményeke'

.'*.. ł lłpľÔxg ľ.pr,r.rĺnr .ŕ,.sp ŕ'.s lasz Áĺ,r ÍT í sl

A. A|aptókc fe|emelésének szabályai

20.l. Az ďapÖke felemeléséhez és leszállĺtásĺíhoz a K zgyůlés egyhangu

szayazata sziikséges'

20,z. Az alaptÔkét j ľészvények jegyzésével, vagy a Társaság saját

alaptokljén felĺili vagyonának alaptÖkésítésével lehet megemelni.

2o,3' A Táĺsaság alaptókéjét akkor emelheti fel, ha korábban kibocsátott

valamennyirészvényéneknévéľtékétteljesegészébenbeÍizették.

Ha az ďaptÔke felemelt ľészét kizźuő|ag nem pénzbeli

hozzájárulássil kíváqiák fędezni a Rćszvénytársasźtg az'd,up.ôľ.

akkoiis felemelheti ha még nem bocsátották valamennyi részvény

ellenértékét a Részvénytáľsaság rendelkezéséľe.

2o'4'Haazdaptőkeemelésazalaptőkénfeltiiivagyonalaptőkévé
a|akjtásávai tÖľténit rigy etegendô egy KÖzgyůlést tartrąni, de

sziikségesazévesvagyak1iltinméĺ|egKÖzgyrltésáltalielfogadása'
A K<jzgyülésen kell a felęnrelt alaptőke ősszegét az lij rćszvények

típusáL fajtáj át, névéľtéket, darabszrĺĺnát m eghatiiozni.

2o.5' AlaptÔke emelés esetén az alapĺtÓ Részvényesek ľés'zvényeik

arányában jogosultak az j részvények jegyzéséľe |c'l.ćĺ'e' ha a

K zgy lés egyhangu szavazással másképp lrem d nt.

Ké sfÍLette: D n G o il y a y I s lv rfu |rgy u
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Az alaptôke felemelése tőrténhet oly mÓdon is, hogy az alaptÔke
felęmelése soľán kíbocsátandô résaĺények jegyzése kízÁtô|eg az
alaptôke felemelésérôl d ntő KÖzgy lés hatarozatában kijelłilt
szemé|yek, i||etve reszvényesek jogosultak.

20,6. Az alaptÖke emelésrÔl szllÓhatározatot annak meghoza1alát kÖvetö
30 napon beltil be kell jelenteni a CégbírÓságon.

24

B. Az alaptöke leszállításának szabályai

20'8. Az a|aptóke |eszállításánál meg kell taľtani a részvények
névértékére és az alaptÔke legkisebb Összegéľe vonatkozÓ
szabĺíĺyokat.

A Ktĺzgyťrlesnek a leszállítást kimondi hatáĺozatźlt a CégbírÓságnak
be kell jelenteni a határozathozataltÓl számított 30 napon beliil. E
bejelentést kiivetôen a határozatot kétszer egymás utrán legalább 30
napos idÖk z kkel a hivatalos lapban kiizzé kell tenni.

20.9. Az alaptÖke leszállítása végľehajthatÓ:

- A részvények kicserélésével, vagy |ebé|yegzéséve|,
- Részvények bevonásával' Ez esetben e]ósz r a Tiársaság

tulajdonában állÓ részvényeket kell bevonni.

20.ĺ0. Ha az a|aptöke leszíllí ísa nęm a Társaság saját fulajdonában á||ő
részvényeinek bevonásávď tôrténik, a ĺészvéĺy bevonási sorsolás
részletes szabályait (sorsolás helye' mÓdja' stb.) a Kiizgyůlés a töke
leszállítást kimondÓ hatlírozatrĺval egyidej leg állapítja meg.
Részvény bevonás esetén a Reszvényes altal teljesített fizetést a
Részvényes részere a cT 316. $. (3) bekezdés alkalmazásával
visszakęll fizehi.
A bevont részvényt meg kell semmisítení, az éľtékpapÍrok
megsemmisítéséľe vonatkozÓ szabályok szerint, A bevont névre
szÓlÓ részvényt egyidejűleg a ReszvényktĺnyvbÖl is t rt'lni kell.

Rész{te|ta| D h e o r b n!.ísŕyd,, tlgy vćd
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xxl. A'ľÁRsAsÁG ]wF'.Gs-'ÜŇŔsE

21.1 . A Társaság megszünik ha:

a, Elhatáľozza jogutÓd nélkiili megszůnését'

b. MIás Táĺsasággď egyesiil, abba beleolvad, széfuálik, vagy más

Társasági formába a|akul.

c. A CégbírÓság měgsztntnek nyilvźnítja.

. d. A Bírőság fętszámolási eljárás soľán mbgszůnteti.

A Tĺfusaság megsz nésének elhatározásához a KÖzgyůlés egyhangu

hatĺáĺozata szilkséges.

z|,f . Ha a nem fizetóképtelen Tłłrsa'ság jogutÓd nélkĺĺl szünik me& a

hitelezÖit végelszámolási eljárás soráĺl elégíti ki. A végelszĺíĺnolásra
a Társasági TÖrvény 47-54' s valamint t3|8.320, $ vonatkoznak.

A l,égelszámolással kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság végzi,
amennyiben a KÖzgy0lés ettil eltérÖen neÍľĺ hatiíroz.

Ha a K zgyôlés más személyeket kíván rrregbízni a
végelszámolássaI, minden alapítÓ egy személyt delegálhat.

2l ,3. lla a Kiizgyůlés végelszámolő(ka)t jel l ki' a kijelőléstÔl kezdôdÔen

az Összes jogokat egyedtil a végelszrímolÓ(k) gyakoľolja, képviseli a

Társaságot, e|ĺsmeľi a Trársaság kÓtelezettségeit egy harmadik

személlyel szemben, beleéĺtva a Társaság alkalnazottąit is, akiknek
jogai és kiitelezettsé6iei ttiľvényi, vagy szeľz6deses eredetítek.

2l,4. Aztgazgatlsćtg (végelszámotÓk) elkészíti a Tĺĺľsaság zárÓmérlegét,

melyet a végelszámolási eljáľás megindításáĺlĺ számított l80 napon

belĺil kell a K zryůlés elé terjeszteni'
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21.5, A Taĺozások kiegyenlítése utlín fennmaradt vagyont a

Részvényesek kÖ,zÖtt a részvényeik arányában kell felosztani' a

hívatalos lapban harmadik alkatommal kÖzzétett hitelezôi felhívás

me&ięlenését k vetÔ 6 hÓnap eltelte után'

f|'6, A végelszímolási eljáľást a Cégbírőságnál be kell jelenteni a

, Tánaság cégjegyzékbÔ| valÓ tt'ľlése céljábÓl.

2|.7 ' A Táľsaság a cégjegyzékbÔl tÓrtént t<iľIéssęl szűnik meg. A torlés a

CégbírÓság hivatďos lapjában kerĺil kÖzzétételre'

xxlĺ. RÉszT.sBnŕ.s M Ás RT.szvÉľ{YTÁRs ̂
 
sÁGIł A N

22.I' Ha a jelen Társaság megszerezte ęgy másik magyar

Részvénytársaságnak az alaptÔkéje tÖbb mint |ĺ4-ét k.ltevó

részvényeit, vagy a másik mawar Részvénytiírsaság Kiizgyůlésén a
szavazatok t bb mint Lt4.e í|Leu meg, a jelen Társaság kÖteles.enÖI

a másik Reszvénytársaságot haladéktďanul éľtesíteni es a szerzest a

hivata|os lapban kÖzzétenni.

, 2f.2, Haa jelen Társaság az elÖzÔekben ĺťt kotelezettségét nem tetjesíti,

gy a másik magyar Részvénytársaságnál a Részvényesi jogait

mindaddig nem gyakorolhatja, amíg ktitelezettségének. eleget nem
' tett.

22.3. Ha a jelen Társaság meg akarja szeĺezłi egy másik nragyar

Részvénytĺírsaság alaptÔkéjénél tÖbb mint a felét kitevô részvényeit,

vagy a másik magyar Résanénytársaság KdzgyÜlésén a szavazatok

tÖbb mint fęle i|leti meg ligy a tÖbbségi ĺészesedés megszerzése

elött enÔl a saánđékÓl a másik Társaságot értesĺteni kell és a
ttibbségi részesedés megszeľzéséhez tervezett részvény vásáĺlásľa a

másik (ellenőrzÖtt) Részľénytársaság Részvényesei számĺira

ajánlatot kell tenni'

Készi|ette:, D ĺ, G o r n ay I 8 t|4Í n aĘyv éd
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A vételi ajántabrak taĺalmaznia kell a megvásárolni szándékolt

részvények fajtźĺját, szíĺnát és vételárát, valamint az ajźn|atí

k t ttség idotartamát.

Az értesítést és a vételi ajanlatot a hivatalos tapban kdzzé kell tenni.

22.4'Attibbségirészesedésmegszerzésétőlszámított90naponbeliilaz
ellenÖrz tr Részvénytársaság bármelyik Részvényesének kéľéséľe a

' 
jelen Társaság a Részvényes választasa szerint kdteles:

a./|egalább a Társaság által tett aján|at szerinti áľon tÔle a

résaĺényeit megvásárolni' vagy

b,/aRészvényesnekelôremeghatáľozottmértékůosztalékotÍizetni,

f2'5.HaajelenTrá.rsaságazellenôľzŐttRészvénytĺírsaságnakaz
alaptókéjet bbmint3/4.edrészétkitevÓĺészvényeitmegszeÍerte,a
jelén Tfusaság IgazgatÓsága a ktizvetlen irányítrás alá keľiilt

Ŕészvénytaĺsaság |gazga16sćęźnak a Taĺsaság veaetésére

vonatkozÓanutasítástadhat,amelyetezutÓbbik<itelesvégrehajtani.

A jelen Táĺsaság a k zvetlen irányítás alatt állÓ Részvénytársaság

tartozásaiért korlátlanul felel.

xxIĺJ. zÁRÓ RnNnT'.I.KE"'}Ą.SI'.K

2'I

23.|. A Tfusaság a jelen Alapíto okiľatnak a Cégjegyzékbo t ľténÔ

bejegyzéséve| - az AlapítÓ okiľaÍ alá.íriĺsának idÔpon$áľa

visszamenôIeg - jłin létre.

A bejegyzett adat, jog vagy tény változásának bejegyzése is

vi sszamenÖleges hatályti.

sor\Đ
\,.\tr''i\
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23,2, Az A|apítők k telezik magukat hory részvényesi jogviszonyuk
alatt, illetve anĺak megszůnését ktivetÔ 5 évig bezárÓan a Társasĺĺg
tevékenységével kapcsolatosan tudomásulaa jutott minden ĺizleti
érdeket sérteni alka|mas adatot és kiirĺilményt . kiĺ n s tekíntettel a
gyáĺtási technolÓgiákra, know-how-ra . kĺil niisen a
veľsenytársakkal es ellenérdekťr felekkel szembęn titokban taľtanak.
E kÖtelezettség megszegÖje ęľkłjlcsi és anyag kártérítési
felelössěggel tartozik.

23.3' A Társaság nem felęlós az A|apítők más jogviszonyábÓl eredő
kÖtelezettségeiéľt.

23,4. A Részvényesek kiiz tt a Táĺsasággal kapcsolatban, és a
Részvényesek és a Táĺsaság kÖz tt fe|msľĺilt jogvitákat elsôsorban
békes ton - szĺ}kség szerint jogi képviselÔk bevonásával .
egyeztetik.
Ennek eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul
alávetik magukat a Fôvriľosi BírÓság kizáĺÓlagos illetékességének'

Részvényesek a jelen pontban meghatiírozott Fôvárosi BírÓság
kizfuÓlagos illetékességét kÓtik ki a k zi'tttik megkÖtésre keľĺilÔ
egyéb szerzôdések és megállapodásokbÓl eredö esetleges jogviták
eldÖntésére.

28

23.5. Részvényesek gy állapodnak meg, hogy az AlapítÓ okirat
érvénytelensége esetén is az e|ôzó 23,4, pontban foglaltakat
éľvényęsnek és hatályban lévÔnek tekintik'

Amennyíben a jelen AlapítÓ okirat bámelyik más renđelkezése
érvénytelen, vary hatálytalan lęnne, az nem érinti sem az Alapíto
Okiĺat tovrĺbbi ĺészeinek érvényességét es hatrĺlyosságát, sem pedig
az egesz szeĺzódés érvényességét.

f3.6' Az r''lapitö okirat aláíľása elôtt a felek által készített és/vagy aláírt
báľmely okiľat, Vagy szÓbeli megegyezés, mely ellentetes a jelen
AlapítÓ okirat rendelkezeseivel, éľvénytelen és hatrílytalan.

, Készítettez Dncottuay Islvdn ĺgyvéd
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f3.7. Jelen AlapítÓ okirat mldosításainak érvényességi feltétele az
írásbeliség és aláírÓinak felhatďmazotti minösége az a|áíĺźlshoz.

23.8. A je|en AlapítÓ okiratot Alapítők 8 db eľedeti példányban íĺtáka|á'

23.9, Á jelen AlapítÓ okiĺatban nem részletezett kérdésekben a
Gazdasági TáľsaságokÓl szÓlÓ 1988. évi V.I.os Tv. ręndelkezesei
az iĺányadÓak.

ĺelen ĺ.tapĺt okiľatot Alapítôk, mint akaratukkal mindenben megegyezőt.
annak elolvasása, éľtelmezése után írták alá helybenhagyÓlag'

Kelt, Budapesten 199''...............hö ....''. napján'

29

Budapest !.6város Jĺĺzsefvárosi
Önkormányzat

Képviselĺ:

oľszágos Takarékpénztáľ és Keľeskedelmi Bank Rt.
Kćpviseli:

Az AlapítÓ okiratot az 1988. évi VI.-os Torvény l9.$.2. elÔínĺsa szerint
Dľ' Gortvay Istváĺ iigľéd ellenjegyezte.

Budapast FÔváľosĺ onkormányzat

Képviseli:

r'"r,-:- -E",1 - -.r
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A R.É'v'vIIr.RT.
szvÉłuEšÉrľnffiílłľopi

Mely létrejiiü egyrészröl:

t,l BudapestFóvárosJÓzsefvárosiÖnkormányzat
1082 Ďudapest, Baross u. 65.67'

Képviseti: Csécseĺ Béla polgármester

ft' BuĺlapestF váľosÖnkormányzata
1052 i)udapest, Váľosház u. 9.l 1.

iiJp"i'"ri'b'. bemszky' Gábor fópotgármesteľ

3t' Orszígos Tnknrékpénztár és Keľeskeĺlelmi Bank Rt.

o to.r,ábbi^kbun rÖviäen: oTP. Bank RÍ.

l0.5-l Budapęst, Nádor u. 16.

Képviseli:

kÖzÖtt az alábbiak szerint:

A ielen Megállapodás célja, hogy meghatározza ax.É.v. VIII. Rt. belsó

,,,ťä;J.-Elij,.l.it,''1ĺ'l.oJä'e"ď rendjét, .tevékenységi 
kÖrét a

iä;;äy..;tuar.u'uit, ńieĹzettsegeit, egmáshoz vali viszonyukat'

I.

^'e""-'M""Á"t^.""ÁŤ

ABuĺlapestF városJlzsefvárosionkormányzat,aBudapestFóváľos
onkormányzatn és az oi."ĺg"' rnmrékpénztáľ és Keľeskede|mĺ Bank

6. sz, melléklet

Ref. :/ľet/ szerz/tars,/ szind8

t\-v/

\9Ý
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Rt. 1997. hÓ napján a jelen Szerzódés atáírásával egyidejiileg zárt
Részvénytársaságot hoznak léhe.

Az Rt. neYe: Jözsefvárosi Rebabilĺtáciĺís és Váľosfejlesztési
Reszvénytáľsaság

Az Rt rÓvid neve: n"É.V. WII. RÍ.-
Az Rt. sźékhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 65-67
Az Rt. alaptŐkéie ; 60'000.000.. F t, azaz hatvanmi|liÓ Forint

Az alaptőke felosztása:

A Budapest B.óváros JÓzsefváľosĺ Onkormányzat jegyzi az
alaptóke 5l vo-źĘ azaz 3060 db. 10.000.- Ft. névéĺtékliiéšżvényt,
łisszesen 30'600.000.. F't. értékben'

A Budapest Fóváľos Onkoľmányzat jegyzi az alaptóke 39,| o/o-źtt,

azaz 2,346 db' t0.000.- ľ\t. névértékĺ1 ľeszvé'nyt, Čisszesen
23,4 60.000,- Ft. éľtékben.

Az Országos Takaľékpénztár és Kereskede|mi Bank Rt. jegyzi az
alaptöke 9,9 o/o-át', azaz 594 db.r0.000.- F't. névértékĺi résłenyt,
cisszesen 5'940.000.. F't' értékben'

n.

ł ľÁnsĄsÁc És ł BÉszvÉlwnsľx rBr'eoeľe,

^,tA TÁRsAsÁG E'ELADATÄ

A Trĺľsaság teľvezett fe|adata a JÓzsefurírosi Yáľosfej|esztési és
Városrehabilitácils akciÓ teľ letek elkészĺtése, az ott alkalmazni
indokolt rehabilitáciÓs feltételek és eszktizľendszerek miĺkcidtetésą a
Fóváľosi és Kęľlileti éľdekeltségĺí megvalÓsíthatÓsági tanulmányák,
tervek elkészítésą a megvďÓsítás el készítésének koňrdinálása, 

-

a Társaság ą teľvęzett munkát a Baross - Mária - Kľudy . Szentkirálvi
u. . LŐľinc pap téľ által határolĺ un' 2. jelĺi tt'mb megvátÓsítási

t.l
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munkáivď kezdi el és azzal párhuzarnosan a Kčĺzép.JÓzsefvaros
téľségében inđítandÓ akciÓ projektek megvalÓsítási tervének
kidolgozását végzi'

a rehabilitáciÓs tevékenység anyagi hátterének megtervezése, a

sztikséges anyagi fonások tnegszerzése, a pénzeszk z k kezęlése'

a rehabilitáciÓs tevékenységgel kapcsolatos rnegbízási, vátlalkozási
(kivítelezési) szerz dések előkészítése, megkÓtése. azok betartásának

folyamatos ' ellen rzése, a kivitelezesi tevékenységgel kapcsolatos
ki fi zetések teljesítése'

az Önkoľmány ?AÍ javátaváľosfejlesztési miiveletek, varosfejlesztési
tanulmányok és városrendęzési müszaki tewek megvalÓsítása, illetve
szolgáltatások ny jtása'

kÖrnyezetalakítlís, létesífinények megvalÓsítása, hasznosítása és

tizemeltetése, a R'É.V. vtII' RT vríľosfejlesztési és ľendezési

tevékenységének keretébe tartozÓ kiilłjnféle ingatlanĺigyletek, térségi

fejlesztés, vaľosfejlesztési tanácsadás.

kootdinálás, a célteĺiĺleten, a vrárosfejlesztési milvęletekkel érintętt

lakosság, bérlók, magántulajdonosok, és tánaságok kÖrében.

3./

4.ĺ

5.ĺ

6.t

7.ĺ

B,I
nÉszvÉrĺľnsEr rBr,ĺ'płľ,łĺ

l.ĺ A két tnkormányzat k zósen vállalt feladatail

a.l Az adott váľosrehabilitáciÓs projekt célkit zéseinek
érvényesítéso a ťővrĺrosi fulajdon ingatlanok esetében is azzaL,

hogy idŐben és pénziigyileg is csatlakoznak az adott projekt

rnegvalisításához'

|r./ nrindent megtesznek annak éľdekében, hogy az adr:ti

akciÓpĺojekt elókészítési munkĺĺi során fe|számolják a még

fennállÓ ingatlan-nyilvantartási hiányokat, rendezik az ingatlanok
hivatďos jogi hetyzetét, a vagyonátadási bianyosságokat'

\-
š.?

\i r'\
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c./ mindent megtesznek a tu|ajdonukban lévő, a hatásk ľitkbe
tartozÓ és az adott progÍam tfelujĺtásĹfejlesztési,
k zlekedésfejlesztési és kÖrnyezetvédeĺmi, parkolási feladatainak
megvalÓsítása érdekében,

vállaljĺĺk, hogt' a tulajdonukban lévó és az adott progľamban

szeľepló kÖztęrĺiletek, zi'lđfelĺiletek sztĺLkség szerinti felrijíuásí'
fejlesztési munkĺíit a pľogľammal Összhangban elvégzik,

d'/ a VIII. kerĺl|eti és a Fóvárosi Önkormányzat a vfuosrehabilitáciÓs
fejlesztési, vagyonkezelési tevékenységet érint rendęleti
szabályozásaikat iĺsszhangba hozzák, a jogharmonizáciÓt
elvégzik,

e./ a Kerilleti. és F vlírosi tnkormrínyzat feladata, hogy jogi és
pénalgyi-gazdasági eszk zeit sszehangolva és koncentráltan
hasznosítva megindítsák a városrehabi|itáciÓ megvalősításának
fo|yamatát.

A JÓzsefľárosi Önkoľmány zat résrvéÍe|ęa Társaságban:

a,/ K telezettséget vállď arra, hogy a rendelkezésre bocsátott
alapítÓi vagyonon tul, saját fonásbÓl 10 mÍlliÓ Ft' k lcs nt ny jt
a Társaságnak, melyet ktĺte|es 5 éven beliil a kÖlcstn
felhasználásával elszámolni az AlapÍtÓknak' Továbbiakban' a
váľosľehabilitáciÓs fejlesaési vagyoncsoĺnagbÓl ęgy
kesiibbiekben meghatározotl kÖľiĺ és érték ingatlancsoPoľtot
bocsát a Tfusaság rendelkezésére.

b./ pénzeszkÖzÖket, ingÓ és ingatlan eszkÖz ket bocsát az Rt.
rendelkezésére

c,/ meslozzaaz Rt. tevékenységéhez szi.ikséges testtileti és hivatali
d ntéseket azo.knak a lehetőségek keretein beliil soĺon kívĺili
eljrĄrást biztosít'

Tekintettel a hatályos ktizbęszerzési tiirvényre vállalja, hogy vagy
helyi Önkoľmányzati rendeletbsu kĺizszolgáltatÓ tevékenységnek
rninósíti a táľsaság tevékenységét mint k<jzcel szolgáltatást,
vagy minden esętbęn kiĺrja a kÖzbeszęnési eljárást' tárgyalásos
eljárásként.

2.ĺ
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d./ ugyancsak sôron kívÍili oljĺĺrást biaosít a hatáskdrébe tartozÓ

hatÓsági dłlntésekben'

e..l részl v esz pályázatokon'

f./ megha1áĺozott feltćtelekkel segítséget ny jt az akciÓprogramok

megvalTsításához szitkséges lakásmobilitáshoz. El segíti a
városrehabilitáciő során az qi lakásépítést'

g,l vä!!aLja, hogy a városmegrijítás akciÓpĺogranqiríLnak megfele|óen- 
rendeżi és-biztosĺtja . a helyi tnkormányzat értékvédelmi
politikájának megfeletŐen . a megvalÓsításhoz sziikséges

Ĺeavatkozási el irányzatokat, a sztllaéges nyilváĺrtaľtási mÓdok

meghatározását a keriilet építészeti és várorészi rôksége terén,

h./ meghatározott fettételekí<el segítséget nyÍrjt az akciÓprogramok

rnegvalÓsítasához a lakĺás és helyiségbérlő ideiglenes/végleges

elhelyezésében

A Fóváľos Önkormányzata ľészvétele a Táľsaságban:

a'l Kotelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésľe bocsátott

alapítÓi vagyonon t l, saját forrásből 10 milliÓFt- kÖlcs nt ny jt

a Társaságnak, melyet kÖteles 5 éven beliil a kłJlcsÖn

felhasználásáva| elszámolni az ÁlapĺtÓknak' Továbbiakban' a

vĺĺľosrehabilitáciÓs fejlesztési vagyoncsomagbÓ| egy

kés bbiekben meghatáľozott kôríl és éĺék{i ingatlancsopottot

bocsát a Táľsaság rendelkezésére.

b'/ deklaľálja a ttirténeti váľosľészek megťljitasának pľioľitiłsát'- a

fejlesaési és stratégiai teľvében iq u vlil' keĺiilet

vĺiľosmeg jĺtlásának feladatát is a ffiváľosi fejlesztésben,

c,| a Budapest VáĺosrębabilitáciÓs Progľam alapján . a

váľosrehabi'lítáciÓ metodikájanak és sziikséges

eszkÖzrendszerenek kifejlesztése ľévén - egyfaja technikai

segítségnyrljtást ad a városmegujítási folyamat kôzvetletr

szlľeptoinet<' Részt vesz a teriĺletęn készĺjl váľosrehabilitáciÓs

negvalÓsíthatÓsági programok kidolgozrísaban,

3,ĺ

ęĄ
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d'.l részt vállal a meg|évő és még készilló funkcionális pénzalapok
koordinált felhasanálása ľévén a városmegijÍtási folyamatok
iisszehangolt iľányításában. Az alapok mílktidtetesénél biztosítia,
hogy a városrehabilitíciÓ prioritíst élvezzen mind a megvalÓsÍtás
sonendjében, mind a Íinanszírozás nagy sägrendjében,

e./ tĺjľekszik a budapesti városmegujítási po|itika megvalÓsitĺísát
szolgálÓ ''ter|lleti rłíľosmegijítási alap'' létrehozźsfua, ame|y a
váĺosmeg jítás feltételeinek kialakítása érdekében
tulajdonsenleges támogatást ldvrín nyťljtani és eree| is a bizalnri
t ke erósítését kívánja szolgálni,

f'/ kezdeményezési, egyeztetési és koordináciÓs szerepet vátlal a
vĺirosrehabilitáciővď kapcso|atos kormányzati lépések
megtételéhez fioga|kotás, finanszíľoziĺs terén), szerepet vállal
továbbá nemzetkiĺzi és kiils fonások pénzeszkÖzeinek
megszerzésében,

g.i meghatlĺľozott feltételekkel segítséget ĺytljt, az akciÓprogramok
megvalÓsításához sztikséges lakásmobilitáshoz. Elósegíti a
váĺosľehabilitáciÓ során az ťrj |akásépítést,

h./ koordináciÓs szerepet välal abban, hogy a kije|tilt
váľosrehabilitáciÓs terĺileten a k l ĺféle tartalmri és orięnt.ĺltśág
Ítĺváľosi progľamok egymást 'erósíWe szolgátjrík a
városrehabilitáciÓs progľam céljait. (Szociális támogatásot
szociális lakásprogram, éľtékvédelmi pľogramok, általĺĺnos
kČizmÍi- és inaastruktrlra-fejlesztések, intézrnényfejlesztések,
kÖzterillet. és zÖldteľ[ileti fejlesztések stb'),

i.t vállalja, hory a városmegujĺtás akciÓprogľamjának megfelel en
rendezí és biztosĺtja - a f varosi értékvédelmi pĺllitikának
megfelelöen . a megvalÓsÍtáshoz szĺikséges beavatkozási
elóirányzatokat, a szÍikséges nyilvántartasi mÓdok
meghałíroaísát a Íőváĺos építészeti és városi <lrÖksége terén,

vállalja, hogy az adott váľosĺehabilitáciÓs pľogľambao szeľeplô
elÖregedett víz.csatorna.kÖzmiihálÓzatok szĺikség szeľinti
fel jĺtásának' bóvítésének a koordináciőjáľÓl gondoskodik'
Továbbá koordináciős szerepet vállal az' elektromos
energiahálÓzat sziikség szerinti felrijításĺĺnak, fej,lesztésének
ľiegvatÓsítása érdekében.

j.t
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k./ A Fóvíros tnkormányzata meghatáĺozott feltételekkel segítséget
ĺyíĄt az akciÓprogramok megvďÓsításához a lakrísbéľl k
ideíglenes elhelyezéseiben, oly mÓdon, hogy a segĺtségny jtás
konkrét formáit a programok jÓváhagyása soĺĺn hatiłrozra meg.

Az oTP Bank Rt. részvétele a Társaságban:

a.t Tcirekszik arľa, hory elliíssa a R'É.v. vlII' Rt.-t
informáciôr'al es tanácsaival, a hitelezési konsĺrukciÓk te|jes
kÓrtl ismertetésével, valamint saját szakmai ismeľeteivel,
kivéve a bank iizleti titok k rébe esóket,

b.| mindent negtesz annak érdekében, hory a R.É.v. vln'
Rt-nek rrvid., kÖzép- . és hosszli lejáĺat k lcsÖn ket
bocsásson rendelkezÉsľe m veleteinek megvalôsításához,
rnégpedig kedvezményes, a bank AdÓsminiisítési és

Fedezetértékelesi Szabályzatanak' megfelelö. -karnat|ábbal' a

bank vezetöségénekdi'ntésétól ffiggóen'

c,l ha a Tiírsaság. kĺilcsłintĺket vesz fel a tarsaság
tevékenységének megvalÓsítása céljábÓ| az ' elfogadott
teriiletmeg jĺtÓ progľam által meghatĺrozoüak keretében az
oTP Bank Rt-nél, a bank szilkségesnek tartja' hogy a két
alapíti Önkoľmányzat tÖrekedjen ana, hogy garanciát
biztosĺtson a k lcs nijk odaítélésének megk<innyítése

éĺdekében, zunennyiben ezt a ktilcs nnyrijtÓ rnegkívánja'
kiiliinÖs tekintettel abban az esetben, ha a hitel az akciÓ
(rnĺive|et) megvalÓsítása érdekében kerĺil folyÓsĺtásra'

d,l minŐsíti a Társaság áItal kidolgozott teriilehnegÍljítÓ
progrÍImot az Önkonnányzatok által t rténó etfogadása el tt,

e.l az e|fogadott tertiletmeg jítÓ program végrehajtása soľán az
Önkormanyzati íinanszírozás idószakonkénti megnyĺlása el tt
pénzĺigyi sz.empontbÓl értékeli a program megvalÓsulasát és

inól a finanszírozást végzó Önkormányzatot tájékoztatją

f'l a Táľsaság tevékenységének felĺiglelete során a
teriiletnegrijítÓ progrąm elórehaladtával megnyílő befektętési'

ingatlanhasznosítási lehetőségekól folyarnatosan tájékoztatja
azOTP Ingatlan Rt.-t,

NI

KésaÍte|te: D ?.G o r 
^'ay 

I s tv á n li g,v é d



8

!'"ki tevékenysége soľán ttjrekszik afia, hogy
ktilsó/másodlagos fonásszeľvezéssel segĺtse a társaság áttď
létrehozott beruházások hasznosutását.

g.t

.IU.A TARSÁSAG szERvE?.ETE

3.1. A TársasáErsazpatósÄpg:

AzIgazgat ság a ľészvényesek ďtal választott 3-5 tagbÓl áIl.

. A WII. Ker' Önkormrĺnyzatnak joga van az lgazgatÓsőgba 2
tagot javasolni és onnan visszahĺvásuka javaslatot tenni'

- A F vłĺĺos tnkormányzatának joga van az Igazgathságba 2
tagot javaso|ni és onnan visszahÍvłisára jivasĺatot ĺeľmi,
b el e értve az Igazgat ság ElnČikét.

Az oTP Bank Rt'.nek joga van az Igazgatőságba 1 tagot
javasolni és onnan visszahívásáĺa javaslatot ienni. 

-

lz Igazgatőság ElnÖkét. a 
'Fóvárosi tnkormĺĺnyzat áltď delegált

Igazgatősági tagok k zitl jeltilik,

A mindenkoľi v ezérigazgatő az lgazgatőság + ag]ą.

A,vezéĺigazgatÓ személyére a VIII. Keľ, inkonnlĺnyzat pá|yäzatot ír
!i' E*:t alaPjá" . a Fövlíros tnkormrĺnyzatä véíeményét is
figyelembe véve -jeltili az Igazgatoságba.

AvezérigezgatÓ hatáskÖrét és feladatait ktil n szerz dćs rôgeíti.

A Yezéngazgatő megválaszťísán és visszahívásár kífiil a
munkáltatÓi jogokat az lgazgatőság gyakoro|a a VezérigazgatÓval
szemben.

\0* \Ť
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A Részvényesek kłĺtelezik magukat, hogy képviselóik a kÖzgyíllési

szavaz1s.oián a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelöen fognak

szavazni.

Az ĺilések pontos idópontját és helyét, a napirendet 8 nappal eldre

kell valamennyi taggď kÖztilni, meghĺvő levélben'

3.2. A Felĺiwe|ő Bĺzottság

A Feliigyelő Bizottság a részvényesek áttal választott 3 tagbÓl áll

. A MII. Keľ. Önkoľmanyzatnak joga van a Felĺlgyelő

BizottsĘba 1 tagot javaso|ni és onnan visszahívására
javaslatot tenni-

- A Ftĺváĺos Önkormányzatfuiak joga van a. Felĺlgyelő

Bizottságba 1 tagot javasolni és onnan visszahívasáľa
javaslatot tenni.

. Az oTP Bank Rt.-nek joga vaĺr a Felĺrryel Bizottsrĺgba 1

tagot javasolni és onnan visszabívására javaslatot tenni.

. A Fe|ĺlgrelő Bizottság ę|nÖke a VIII. Keľ. onkormányzat áita|

javasolt tag'

A Részvényesek kÖtelezik magukat, hop képviselóik.a kÖzgyiilési

ii^,*x soĺán a fenti részvényesi javaslatoknak megfelel en fognak

szavazni.

3'3. A KőnywizsgálÓ

A KtinywizsgálÓ személyére, vagy társaságra a Fóváros

Önkonnányzata tesz j avaslatot'

\ o-?
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A Részvényesek k telęzik 1agukat hogy képviselóik a kÖzgyülési
szavazás során a fenti részvényesi javastátoknak megfe|elöen őgnak
szavazni.

fl|!'ľ*1.ęalÓ szemé|yére (trársaságra) vonatkozÓ kijeltilési jog a
ł.Óváľos onkormányzatát csak az alapításná| itléti me!' -e
késôbbiekben ez a jog a Kbzgyĺilést illeti mig.

rv.
Á NYERESÉG FEĹoszTÁsÁ.

A nyereség fe|osĺása az alaptŐkében valÓ részvétel arányában
tiiľténik.

Az elsó 5 zleti év során nyereség fe|osztásra nem keriilhet sor.

A Részvényesek kifejezik azon sziíndékukat, hogy a nyereséget a fent
meghatározott id szak elteltét kÖvetôen fel kívłáĺ|ják v;nni.

It'1

fl
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v.
vERsEľĺY TILALo1I!

Az.a|apító Részvényesek kdte|ezettséget vátIalnak ana, hory
segítséget nyrijtanak a R.É.V' VIII. RT' ľészére fejl áésénäí<
biztosítrására, az alábbiak szerint:

. A MII' Ker. Önkorľnáĺryzať elöiryben részesíti a R.É.v' vlľ.RT' szolgíItatásait és segítségnyrijtását fejlesaési tervei
<isszességének megvalÓsításánál

>Đ
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A ÝIII. Keľ. Önkormlĺnyzat vállalją bogy, vagy helyi
nkormányzati ľendeletben kÖzszolgáltatÓ tevékenységnek

minősíti a társaság tevékenységét, mínt kÖzcélti szolgáltatást,

vaw minden esetben kiírja a klzbeszeĺzesi eljárást,
táľgyalásos eljárásként'

A FÓvriros Önkormányzata kifejezi azt a szánđékát, hogy a

R.É.v. Vm' RT. meghatározô szercphez jusson a kerilleti
városfejlesztési po|itikában

VL
Á. R'É.v. VIII' RT. MťIKoDÉSÉNEK MóDoZATAI.

A RehabilitáciÓs programterv kidolgozásáľa a Társaság lgazgatÓsága

a JÓzsefuáľosi Önkormányzattól kap megbízást,

A Rehabiliĺáciős programterv elkészĺlltekor azt az oTP Bank Rt.nek
e lóminŕJsítésre az Ígazgatósłlg megkĺildi.

Az oTP Bank Rt' az előminősítés során véleményezi a terv
végrehaj thatÓs ágát pénziigy i szempontok aląpj án'

Az\gazgatôśág a feĺrti etjarások befejezésekor a két onkormányzat
testĺllete elé terjeszti a Rehabilitácils programteľvet csatolva az OTP
Bank Rt. min sítesét.

A két Önkoľmányzat testĺĺlete dÖnt a RehabilitáciÓs pľogľallr
elfogadásárÓl, az ahhoz kapcsolÓdő Önkormányzati fonásokrÓl és

vagyoni jogok, vaglontárgyak feletti ľendelkezési jog átruhlĺzásárll.

A két onkormányzat testĺileti diintése alapján a Trársaság Ktizgyiilése
d nt a pro$am felvá|lalásárÓl ćs felhatalrnazas| ad az lgazgatősäg
réseéľe annak végrohajtásám'

\r'o-
\.1,:..\

\.Ťt.
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t2

A két tnkoľmáĺyrat a RehabilitáciÓs Program végrehajtásához
biztosított forrásokat bankszeľíi finanszírozás keretében folyÓsí{a'
A, RehabilitláciÓs Program megvalÓsulását legalább az éves
beszĺámolÓ során értékelni kell. Az nkormányzati fonasok
felhaszná|ásával egy-egy beruházási szakasz lezárásakor es a
progľam befejezésekor is el kell számolni az tnkoľmányzatok felé.

A RehabilitáciÓs piogľam elszrĺmo|ásának elfogadrísrĺről a két
lnkormányzat testttlete đ nt.

A RehabilitrĺciÓs programban neÍn szeľepl tevékenységekre .az

alábbiak az irányadÓk:

Térítés etlenében a R'É.V' vilL RT' az Önkormányzat sz mára az
alábbi tevékenységeket ny j qi a:

- szolgáltatások,
- bizomanyosi tevékenység
- megbĺzások
- megbízott ben ázôi tevékenység

A bizományosi iigyletek eľedménye - .legyen az nyereséges, vagy
veszteséges, . teljes egészében az Önkonnányzatot illetĺ, illeťve
terheli.

Az esetenként megállapított térítés ęllenében a R.É.V' VIII. RT.,
harmadik szené|yek részére is vállďhat munkákat az |gazgatiság
jÓvlĺhagyása alapjiĺĺ, az alábbi formákban:

szolgáltatások ny jtása,
megbízott beruházási tevékenység.

VII.
PÉNZÜGYEK.HITELDK

A Trĺrrsaság számlavezetése az oTP. Bank Rt. keľÜleti fiÓĘánál
t rténik. Ha a Társaság Inásik számlavezetó bankot vá'|aszt, tlgy az
oTP. Bank Rt. és a JÓzsefoiíľosĺ Önkormányzat kÖz tt megkÖtÖtt
opciÓs Szerz<ídés vonatkozÓ rendelkezései lesznek irányadÓak.

Kész,Íte|1ęi D t' G o ĺ lvd! IE tvri n il p v é rI
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A hitelek igénybevétele és feltételei tekintetében az |gazgatőság
dont.

ľIa a R'É.v. vflI' RT. k lcsrnÖket vesz fel társasági

tevékenységének megvalÓsításanak céljáĺa, ä Fováros

onkonnányzata és a YIII' Ker. onkormányzat t<irekedni fog aľra,

hogy az ilyen kÖlcsÖnÖk odaítélésének megk nnyĺtése érdekében

garanciákat biztosítson, amennyiben a kłilcsłilrt nyrijtÓ ezt igényli.

utI.
ĘÉszvÉľvrr Áľnug.,ŁÁsĺ.

Részvény eladtfu esetén a tłjbbi' részvényesnek elóvásárlási joga van

az AlapítÓ okiľatban szabá|yozottak szerint.

Egyéb jogcímen tÖrténó ľésevény átruházáshoz szĺikséges a
Kőzgy lés eryh an grl hozzájźlrulása -

A részvényt csak abban az ęsetben lehet kivtllállő szemé|yre

átnrházni, ha az a jelen Részvényesi Megállapodást magaľa nézve

k telezŐen elfogadtą azaz a jelen Résrvényesi Megállapodást aláĺrja'

9.1.

. IX.
pcyÉg neľDnI,KEzÉspK

Megállapodás a R.É.v. v l' RT. m{ĺk dés.i id tartamáraA jelen
szÓl.

Ha a VIII, Ker. Önkoĺnányzat részesedése megszrinik a R.É.v. vtĺĺ'
RT.-ben, rigy ez esetben a KtizgyĺilÉs megszĺlnteti a Tlírsaságot.

g'?. A jelen Megállapodĺĺst aláÍrÓ a|apítÓ Részvényesek megállapodnak
abbaĺ, hogy a Társaságnak - a CégbírÓság által tdÍtént bejegyzéséÍ

mege|ł5zťl - ďábbi kciltségeíĺ Íizetik részvényeik névértékei

aľánválran;

\'., \.1..\:\\
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a részvényesi Meglállapodás és az A'rapítÓ okirat készítésének
ktiltségei'

a cégbejegyzési illęték és a k zzetételi dÍj.

Budapest 1997

Budapest F.óváľos Jőzsefvárosĺ
tnkoľmányzat

Képvĺse|i:
Csécsei B6la
polgármester

oľszágos Takaľékpénztáľ és Keľeskedelmi Bank Rt'
képviseli:

Buđapest Főváľos Onkorrnányzata

Képviseli:
Dľ. Demszlry Gábor

f polgáľmestet

.1.-J
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: 7, sz, melléklet

A R.É.v. vln. Řt.

tizlpľr TERvE (millíÓ Ft)

|.) BĘVETELEK
Mĺivclct 7.) és 8.) sor

tI.) KlADÁsoK

l.) Szemé|yijellegű
bér + tiszteletdĺj
járulékok

2.,

3.)

4.)

s.)

6.)

7.)

8.)

e.)

t0.)

1. év

17,4

Mcgbízási dĺjak

EIsó beszelzćs ktiItségei

Můkł'dcsi kindások

Erednrény

Társas gi ndô

Adrĺzott erednlény

Kunlu]á|t eľedmény

Saját vagyon yá|tozásn

Sajrít vagyon

2. Én

71,7

40,2

?7,5
l?,7

l16

. 3r0

6'0

- 3'4

-3r4

- 3'4

- 3r4

5ą6

3. év

6S,0

Ą8,f 55'4
33,0 3S,0
15,2 t7,4

1,9 1,9

7,4 7,6

r4,2 3,I

2,6 0,6

I 1,6 2,5

8r2 10,7

E,2 10,7

64,E 75,5

tr1
Đ,
\



I.) BtvÉtELEK

r.)

2,)

cAsH I.Low (mí iô Ft}

1. év 2. év 3. év

Tírsaĺ g díjazísn

Táľsĺslig můktidési
k|iltség téľítés

Amortizáciĺĺ3.)

ĺI.) IlIADÁsoB

48,7

I.) Szemé|yi jel|eg'ú 40,?
béÍ+ tiszte|etdÜ 27,5
járulékok |2,7

2.) Megbízási díjnk l'6

3.) Elsô berendezkeđés kô|tsége 3'0

4.) Beruház s
(elsô bcrcndezkedés) 7'0

5.) Můkłĺdési kindások
( amortizrĺciő) 4,8

6.) Társĺlsĺĺgi ndô

73,2

5'0

l'3

71,7

69,5

',Tl
'l

I

I

5616

0'0

l'5

6S,0

0,0

t,5

58r6

ľYITÓ EGYENLEG
Évps casH FLolcI
zÁRi EGYENLEG

48,2 55,4

33,0 3S,0
15,2 t't,A

1,9 1,9

64,o

6O,O
- 719
s2rI

5'9

2,6

52rl
L4,6.
66,?

6'l

0'6

66,7
'5'5
72,2



T--
I

l. Szelnélvi ĺellesĺi ľlifoľ('ít s
béÍ + tisztB|etdíi

tb.iáru|ék í39% + l.soO Fr ľö/hÓ)

K|ADÄsoK (cFt)

munkaadôi + szakképz'jánl|ék
(4so/"+ 1.so/ó)

KIADÁSoK BoNTÁsA

ll. Megbízísi díilk
iooi tanácsadás

oénziipvi. adoiievi tanácstdás
kiinwĺlizssáIat
lTI. Mĺĺktidési kiiltsések
ĺrodeszerek. Írisáp. biztositás. rek|ám

nÔŚt2 t vktizlés
amoĺizáciń
rezsikÖltsée

1997

kiiztizeĺrjdĺi'ą!_(y!!!q!l'gáą-y!ż_
sćokocsi e|számolás. taxi. kihiIdetes

AO.111.4
27 500 0

bankkôltsép

I r.027.4

tnváhhkénzés

1.650.0

| 99S.

inanizási adő

.18 | 57,.t

|.lítl0^0

33-000.0
lJ. I

600.0
500 0

1.9S0.0

I 999.

72.4

5(ru-0

55.329.9

ő.0lt.E

Í22gAtó

t.920.0

J

helvettesek í3 m)

7.950.0

800,0

t.200.0

t5 lo29

KIÁDASoK (ďt)

nroiekt manaser í? fö)

71í) 4,

t.250.0

600 0

refeľens (5 Íö)

) ",11 Ô

600 0

ałłminięzrrátor íi fä\

sÉR + TIszTELEtDÍĺ noľrÁse

4(to o

7.{fO-4

r.920,0

łĺ)o í)

I oooo

nrémirlmkeret í25olol

500 0

l-400-o

720.0

600,0

t.500.0

r ''- -: . - ir":-...tr-

600-0

tisztséqviselók diiazása

400.0

600 0

500 0

MrNnossTEsF.N

7.648.0

5Ó8'8

160 o

| 0000

/00-0

r 6000

700 0

I.500.0

400_0

havi

500.0

n60 4

432 0

t00-o

?o0 0

200.0

700 0

l0 hÓra

| 5í) í)

400.0

O
\--

\\r'. \...ť.}\

\J

t00 0

I 16.0

3.000-0

60.0

6.000.0
3.000.0

l2 hÓľĺ

5 n(xl Í}

400 0

1.800.0
t8 *nn -n

3.600.0
1

4.700-0

200,0

2-1.500.0

3.600.0
60000

4.000-0
2?.500.0

2 1600
22-560.0

_640.0
28.200.0
4.800.0

33.000.0



MtTtrELETI szÁMLA

xrepÁsol{ (millíô Ft|

1. év 2. év 3. év tisszeséu

2. tÖmb
1l l, tÖmb
I14. t mb
l l 5. tónlb

2. tômb
l11. tÖmb
l l4. tÖmb

I15. ttimb

43,2 30,0 39,6
4l,9

- 25,7
- 29,3

lnľrnstľuktűrn

2.t mb

l l l. tômb
l 14. tŕjmb

l15. tłimb

t49,0
3l,f
30,3
IZ,l

117,9 118,2
98,4 59,6
9s,6 57,8

38,0 23,O

2. tÖmb

l1l. t mb
l 14' tiĺmb
I l5. tÓmb

Ą,6 37,4 9,4

10,3 3f,5 19,6,r,? ur,: ot,:

(}.
O

\.,.\'r\
l\'u'

tr: ' 12,0

- .36,3
- 71 ś

- 15,2



tímogatísr f4,4 90,4 59,3 |14,l

2.t mb
l1l,.ll5. tómb

2. titmb
l1t'.ll5' tómb

24,;

A.

B.

Teľvezési díj

Bonyolít i díj n|iiv'
2. t<tmb

tt1 .-l15' tÖmb

Bonyolĺtői díj
pénzmíivcletek
2. ttimb
1ll ,-115. t<imb

Jutelék
(értékcsítés)
2. tÖmb

1 l l .-l 15' tÖmb

t3,4 12,7
77,O 46,6

7,8 9,0 18,0

7,0 24,2 1',1,4

D.

6r0

28,1 41,9 44,3

16,2 I I,4 15,I
t2,5 30,5 29,2

319

1,0
to

mĺikiidési

11,9
)Ą
9,5

318

0,6

iLĺ

(vissza nem igényelhetó) 103'7

17,9 14,8
9,5 4,0
8,4 10,8

8'9
5r5

5,6

114,9

24r7

\\r, \-.'..\-ś

\)

xtsO
Y

3615



MťrvELETI szÁMLA

ronxÁsoK (mílliő Ft)

2. t nrb

l I l.| |5. tómb

ls) Trírsnsházi tulĺjdonosok

1. év

beľlzetése

2. tÖmb

I I l-1 15. tttmb

1,0

pénziig5ĺi bony. díj Íiz.

2' tÖmb

lll-115. tomb

99,9
llB,0

3. év osszesen

17,1

':ttt
rEl

,.-!

:l

:

:

I

4,5
t2,6

74,1
t21,0

4716

hiteltiir|esztésc

2. ttimb
1l l-1 15. t mb

'7,6

34,0

4l,E

1,0
2,9

8,5
33,3

2' tômb
I I l-l15. tomb

100,5

.,4
oś

3,3

10,8

6,6 6,6
4,8 f0,3

9,0 2 r,6 59,0



|7.) lłłĺv:irosi Relr:lbilitrici s

Atrrlt prilyriznt 220.0

2, t u)b

l l }.l |5. tÖnlb

lE.) Tulajdottos
iilrkorul:ĺu}zirtok
művcleiindítÓ bcÍĺze.ése 20'0

Fővárosi lnkormányzat
Jôzsefvárosi tnko rlnányzat

135,0
s5.0

l9.) Fóvłĺrosi onkornl nyzat:

2n5,0

kłiznlíĺfejlesztésľc
befizetés

70.0

2r5.0

2- t rnb

l11-ll5. tłimb

l(r0,0

10,0
10,0

-łs.0
I t5.0

6(r5,0

tulnjdonosi
belizetés

2. tómb
l l l-l 15. tÖmb

p |yáznt
alapiisszeg bcfizetés

f0,0

22.) Mfivelet
łisszes forĺás

30,o

23.) JĺÓzsefvárosi ollkornlányzĺt
ässz-escn 271,8

20,;

24.) Fiivlĺrosi
Üsszcscn

f20,9

532,8

ĐC)x
\.,'i\

\)

nkoľnráttyzllt

939,O

t6'1,6

l6o,o

3r 9,6

768,7

665,0

315,0

251,2

2240,5

84f,6
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A R.É.v. vnr. RT.
RÉsz'vprĺyesorľnr vncÁr.r,łľooÁsł

Mely létrej tt egyrészľ l :

7.ĺ BudapestFóvárosJÓzsefvárosiÖnkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 65-67.
Képvise|i: Csécsei Béla polgármester

2l, BudapestFóvárosonkormányzata
1052 Budapes! VároshrŁ u. 9-l |.
Képvise|i:Dr. Demszlry Gábor fópolgármester

3/. országos Takarékpénztáľ és Keľeskedelmi Bank Rt.
a továbbiakban ĺtĺviden; OTP. Bank Rt.
1051 Budapest, Náđoru. 16.
Képvise|i: kot..Arg A/łc /,. tqąx.ł.,k

klzött az 
^,^oł,ło 

!::!,Íĺ.,I ił, Jj il;: ;; .

A jelen Megállapodás célja, hogy meghatározza a R.É.V. WII. Rt. belsĺj
mťik dési feltételeit mÍlktidésének rendjét, tevékenységi k<irét a Részvényesek
vá|lalásait, k<itelezettségeit, egymáshoz valÓ viszonyukat.

I.

T

A Budapest F váľos Jőzsefváľosi onkormányzat a Budapest Fóváros
onkormányzata és az Oľszágos TakaľékpénztáY és Kereskedelmi Bank Rt.

Ké%ítet|ei D r.G o rt'ay Isrwźn li g|véd
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!997, hÓ napjĺin a jelen Szeľzódés aláínásával egyidejĺileg zart
Részvénytársaságot hoznak léte.

Az Rt. neve: RÉ.v. vtII. Jőzsefvárosi RehabitĺtáciÓs és
VárosfeJ lesztési Részvénytársasá g

Az Rt rôvid neve: n.É.v. vlu. Rt.
Az Rt. székhelye: t082 Budapest Baross a.65{7
Az Rt. a|aptőkéje: 6Ą000.000.- Ft, azaz hatvanmi||iÓ Forint

Az alaptöke felasztása:

A Budapest ľ.óváros JÓzsefvárosi onkoľmányzatjegyzi az alaptóke
5| o/".át, azaz 3060 db. 10.000.- Ft. névéľtéHí ľészvényt sszesen
30'600.000.. F.t. értékben'

A Budapest Föváros Onkoľmányzat jegyzi az a|apt6ke 39] o/o-łl\
az.az2.346 db. 10.000.- I't névértékii részvényt, sszesen 23,460.000.-
Ft. értékben.

Az oľszágos Takarékpénztár és Keľeskede|mi Bank Rlt, jegyzi az
alaptóke 9,9 vt-ź!t, azaz 594 db. 10.000.- Ft. névértéH-ĺ részvényt,
tisszęsen 5'940.000.- F]t. éĺékben.

il.

ĺ ľÁRsłsÁc ŕ',s ł RÉszvÉľynsnrnľ.r.łołľĺ

A.t
ĺ tÁns.łsÁc r.pĺ.łołľł

A Társaság tervezett feladata a JÓzsefrárosi Vĺĺłosfejlesztési és
VáľosręhabilitáciÓs akciÓ teriiletek elkészítęse, az ott alkalmazni
indokolt rehabilitáciÓs feltételek és eszkdzrendszerek mĺik dtetése, a
Fővárosi és Kertileti érdekeltségÍl megva|ôsíthatÓsági tanulmanyot
teľvek elkészítése, a megvalősítlás etókészítésének koordinálása,

a Tarsaság a tervezett munkát a Baross - Mária - Krudy - Szentkirályi u.
- Lĺĺrinc pap tér által hatáľolt un. 2. jelrĺ tÖmb megvalÓsítási munkiival

Ké!f||ct|ai D n G o ft vgy Is.fi d n il W é d
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kezdi e| és azza'| prírhuzamosan a K zép-Jőzsefváros térségében
indítandÓ akciő pĘektek megvalÓsít.ási tervének kido|gozását végzi,

a rehabilitáciÓs tevékenység anyagi hátterének megtervezése, a
szĺilséges anyagi források ĺnegszerzése, a penzeszk z k kezelése,

a rehabilit.ĺciÓs tevékenységgel kapcsolatos megbíaási, vállalkozási
(kivitelezési) szeĺzódęsek elókészítese, megk tése, azok betaľtásrĺnak
folyamatos ellenóĺzése, a kivitelezesi tevékenységgel kapcsolatos
kifi zetések te|iesítésą

az tnkoĺmányzat javfua városfejlesaesi mííveletek, városfejlesztési
tanulmányok es városrendezesi mĺíszaki tervek megvalősítása, illetve
szo|gáltatrísok ny jtása,

krnyezetatakítás, létesítrnények megvalÓsítása, hasznosí&łsa es
ĺizemeltetése, a R.É.v. uII. RT vrárosfojlesztési és rendezési
Íevékenységének keretébe taľtozô kĺil nféle ingatlaniigyletek, térségi
fej lesztés' városfej lesztesi tanácsadás,

koordinállłs a celteľĺileten a városfejlesztési miĺveletekkel érintett
lakosság, béľlők, magántulajdonosok és táĺsaságok kdrében.

B.ĺ
RÉszvÉľrynsnr rBlło ̂

 
tłl

A két Önkormányzat ktizôsen váltalt feladatai:

a,l Az adott várostehabilitáciĺis projekt cé|kit{izć'seinek érvényesítése a
fóvárosi fulajdonri ingatlanok esetében is azza|, hogy idóben és
pénziigyi|eg is csatlakoarak az adott pľojekt megvalÓsításához,

b./ mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adoÍt akciÓpľojekt
ęlókészítési munkái során felszámolják a még fennál|Ó ingat|an-
nyilvántartási hiÁLnyokat, rendezik az ingatlanok hivatalos jogi
he|y zetét, a vagyonátadłisi hiányosságokat,

c.1 mindent megtesznek a tulajdonukban lévó, a hatáskłjľĺikbe tartozÓ és
az adott progfam tfel jításĹfej|esztési, k zlekedesfejlesztési és
k<irnyezetvédelmi, parko|ási fe|adatainak megvalÓsítása érdekében,

Készitent: Dnooftl,a! Istłá,, lig/vétt
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vállalják' hogy a tulajdonukban lévő és az adott pľogramban
szereplö kÖztertiletek, zÖldfęliiletek szĺikség szerinti fel jítási,
fej|esztési munl ĺit a programmal tisszhangban e|végzit

d./ a VIII. keriileti és a Fóvárosi Önkormányzat a vĺrosrehabilitáciÓs
fejlesztesi' vagyonkezelési tevékenységet érintó rendeleti
szabályoaísaikat iisszhangba hozzäk, a jogharmoniałciőt elvégzit

e./ a Kerĺileti- és Fóvaĺosi tnkormányzat feladatą hogy jogi és
pénztigyi-gazdasági eszk zeit łisszehangolva és koncenháltan
hasznosítva megindítsák a vátosrehabilitáciő megvalÓsításłínak
folyamatát'

A Jĺôzsefváľosi Önkormányzat reszvétole a Társaságban:

a./ Ktitelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre bocsátott atapítöi
vag'yonon hil, saját fonásbôl t0 millilÓ Ft' kôlcs nt nyujt a
Társaságnat me|y k teles 5 éven beliil a kłilcsłin felhasznĺĺlĺísával
e|számolni az A|apítőknak. Továbbiakban, a városrehabilitácios
fejlesztési vagyoncsomagbő| egy késćĺbbiokben meghatározott kôrĺĺ
és értékiĺ ingatlancsoportot bocsát a Társaság rendelkezésére.

b'/ péĺzeszki5zÖket, ingÓ és ingatlan eszkÖztiket bocsát az Rt.
rendelkezésére

c.l meghoz-za az Rt. tevékenységéhez sziikséges testĺlleti és hivatali
dtintéseket, azoknak a lehetóségek keretein beltil soron kíviili
eljárást biztosít

Tekintettel a hatályos kÖzbeszerzési t<irvényľe válla|ja, hogy vagy
helyi iĺnkormányzati rendeletben kÖzszo|gáltatÓ tevékenységnek

.min<ĺsíti a társaság tevékenységét, mint kÖzcélri szolgáltatást, vagy
minden esetben kiíľja a kłizbeszerzesi e|járást' taľgyalásos
eljárĺisként.

d'/ részt vesz pályiíaatokon,

,t

, s_.9\,\,v
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e./ meghatározott feltételekkel segítséget nyujt az akciőpĺogramok
megvalősításához szÜkséges lakásmobiĺitáshoz. El segíti 

^városrehabilitáciÓ során az j lakásépítest

f./ vź |a|ja, hogy a városmegrijítás akciőprogramjának megfelelően
rendezi es biztosí$a . a helyi Tnkormriĺryzat értékvédelmi
politikájának megfelelóen - a megvalÓsításhoz szĺikséges
beavatkozr{si elöinłnyzatokat, a szĺikséges nyilvántaÍtási môdok
meghatározłsát a kerĺilet ęítészeti és várorészi orłiksége terén,

h./ meghatározott feltételel*el segítséget nyĘt az akciôpľogramok
megvalosításĺához a lakás és helyiségbérló ideiglenes/végleges
elhelyezésében.

A ľ.öváros onkoľmányzata reszvéĺele a Trársaságban:

a./ Kótelezettséget vźil|a| arra, hogy a ĺendelkezésre bocsátott alapítÓi
vagyonon t l' saját forrrísbÓl 10 mi|liÓ Ft. kÖlcs<int nyrijt a
Tlirsaságnak, mely ktiteles 5 éven belĺi| a kolcs<in felhasználásáva|
elszámolni az Alapítőknak. Továbbiakban, a váľosrehabilítáciős
fejlesztési vagyoncsomagbÓ| egy késóbbiekben meghatáľozott köní
es értékií ingatlancsoportot bocsát a Társaság ręndelkezeséĺę.

b'1 deklaĺálja a tÖrténeti városrészek meg jításĺiĺnk prioritását, a

fejlesztési és stľatégiai tervében iey a VIII. keľĺilet
vlĺľosmeg jításrínak fęladatat is a fövárosi fejlesztésben'

c.ĺ a Budapest VárosrehabilitáciÓs Pĺogram alapján - a
váľosrehabilitáciÓ metodikł{jának és sziĺkséges eszktizrendszęrénęk
kifejlesztése révén . egyfajta teohnikai segítségnyÍjtást ađ a
városmegĺjíkäsi folyamat k zvętlen szereplóinek. Részt vesz a
terilleten késztiló városrehabilitłici s megvalősíthatÓsági pĺogĺamok
kidolgoaísában,

d,/ ĺészt vállal a meglévó és még késziiló funkcionális pénzalapok
koordinált fe|hasanrĺLlása révén a váĺosmegijítási folyamatok
ôsszehangolt irányításában' Az alapok mĺĺk dtetésénél biztosítja,
hogy a váľosrehabilitáciÓ prioritást é|vezzcn mind a lnegvalôsítás
sorrendjében, mind a finanseírozás nagyságrendjében'

Kć,Íg,itette: DLGrľ,vay István lłgyv&l
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e./ ttirekszik a budapesti városmegrijítási potitika megvalôsĺtását
szolgálő 'terĺileti városmegijĺtási alap'. létrehozasára, amely a
városmeg jítás feltételeinek kialakítása érdekébon tulajdonsemleges
tĺĺmogatást kíván nyíjtani és ezze| is a bizalmi tóke erôsítését
kívánja szolgálni,

f./ kezdeményezesi, egyeüetési és koordináciÓs szerepet vállal a
váĺosrehabi|itáciőval kapcsolatos kormányzati lépések megtéte|éhez
fi ogalkotas, finanszírozás terén), szerepet vállal továbbá nemzetk zi
és kiilsó fomĺsok pénzeszk.izeinek megszerzésében,

g./ meghatározott feltételeld<el segitséget nyujt az akciÓprogľamok
megvalôsításához sztikséges lalqíLsmobilit.ĺshoz. Elósegĺti a
városrohabilitáciő során az lij |akásépítést,

h./ koordináciÓs szerepet vállal abban, hogy a kijeltilt
városrehabílit.łciÓs teriileten a kiil<infé|e tarta|m és oľientłĺltságri
fővĺírosi programok egyĺn.ást erósítve szolgálják a
városrehabilitáciös program céljait' (Szociális támogatások,
szociális lakásprogram, értékvédelmi programot álta|áĺros k zmii.
és infrastnkhira.fejlesztoset intézményfejlesztéset k<ĺzterĺilet- és
z ldtertileti fejlesztések stb.),

i./ vállalja, hogy a városmegrijítás akciÓprogramjrłnak megfelelően
refldezi es biztosítja - a fövárosi éľtékvédelmi politikláurak
megfelelóen - a megvalÓsítláshoz szĺikséges beavatkozäsi
eltiininyzatokat, a szĺikséges nyilvántaľtĺisi mÓdok meghatározásźtt a
fóváros építészeti és városi rłilaége terén,

j./ válla|ja, hogy az adott városĺehabilitáciÓs programban' szerepló
elôregedett víz.csatoma-kdzmĺíhálÓzatok sziikség szerinti
felrijítrísának' bóvítésének a koordináciÓjárol gondoskodik.
Továbbá koordináciôs szerepet v6l|a| az elekttomos energiahálőzat
szĺitség szerinti felrijításánat fejlesztésének megvalÓsĺtása
érdekében'

k'/ A Fd'város onkormányzata meghatározott feltételekkel segítséget
ĺytt1t az akciÓprogramok megvalÓsításához a lalcisbérl<ík iđeiglenes
elhelyezéseiben, oly mődon, hogy a segítségnyijtás konkrét formáit
a programokjőváhagyása során hatáľozza meg.

RéÝzi|eł|ei D^Gortvay Istvźn ilgyvźd
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Az oTP BankRt. rěszvétele a Táľsaságban:

aJ TÖľekszik arra, hogy e|lássa a R.É.v. VIII. Rt'.t informáciôval
és tanáosaival, a hitelezési konstrukciÓk teljes kdÍ{i
ismertetéséve|, valamint saját szakmai ismereteivel, kivéve a
bank iizĺeti titok k rébe esóket,

b./ mindent megtesz annak érdekében, hogy a n.É.v. uII. Rt.
nek rÖvid., kÖzep- és hosszrl lejáratri ktilcs nciket bocsrĺsson
ľendelkezésre míĺveleteinek megvalÓsításához, mégpedig
kedvezményes' a bank AdÓsminósítési ćs
FedezetértékelésiSzabályzatának megfelelö kamatlábbal, a
bank vezetöségénekdłintésétö| fiigg<íen,

c'| ha a Trłľsaság. kłilcsónłiket vesz fel a társaság tevékenységének
megvalősltĺisa céljáből az elfogađott teriilefunegrijítő program
álta| meghatátozottak keretében az OTP Bank Rt.nél, a bank
szĺikségesnek tartja, hogy a két alapítő Ônkormányzat t<irekedjen
arra, hogy garanciát biztosítson a ktilcs<in k odaíté|ésének
megkonnyítése érdekében, amennyiben ezt a kcilcs nnyrijtÓ
megkívánja, kĺilłinÖs tekintettel abban az esetben, ha a hítel az
akciÓ (mĺivelet) megvalősítĺsa érdekében keľtĺl folyÓsításra,

d,ĺ minósĺti a Tĺłrsaság által kidolgozoÍt terĺiletne$ijítÓ programot
az nkormányzatok á|tal tiifténó elfogadasa el tt,

e'l az e|fogadott teÍiilotmegijítő program végrehajtrłsa soĺán az
łinkormúnyzati finanszírozás idiĺszakonkénti megnyílása elótt
penzĺigyi szempontbÓl éľtékeli a program megvalősulását ęs enĺíl
a fi nanszírozás t v égzÄ onkormányzato t' tájékoztatj a,

t./ a Társaság tevékenységének feliigyelete soľán a teruletrneg jítÓ
Progťam elórehaladtával megnyílÓ befektetési, ingatlanhasz.
nosítási lehetöségek l folyamatosan tájékoztatjaaz oTP Ingatlan
Rt.-Ĺ

g,ĺ banki tevékenysége során tdrekszik arra, hogy kiilsö/másodlagos
forrásszervezessel segítse a társaság által léfuehozott bęruházások
hasznosulását,

4./

\. \ ę5)
.r,\.\šJ
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A TÁRs,ĄŚÁÍ] Ś7.|ł.Pvn7nr.E.

3.1. ATársaságlgazgatĺísága:

Azlgazgatőság a ľészvényesek á|tal választott 3-5 tagből áll.

. A VIII. Ker. tnkormányzatrak joga van azlgazgatôságbaf tagot
javasolni és onnan visszafuvásuka javaslatot tenni.

. A Fóvĺĺros Önkormányzatĺínak joga van azlgazgatóságba 2 tagot
javasolni és onnan visszahíviäsára javaslatot tenni, beleértve az
ĺ'gazgatőság Elni'két.

.. 
^z 

oTP Bank Rt'-nek joga varr az Igazgatőságba 1 tagot
javasolni es onnan visszahívására javas|atot tenni,

Az ĺgazgatőság Elntikét a Fóvárosi onkormrłnyzat által delegált
IgazgatÓsági tagok ktiztil jeltilik.

A mindenkori v aéngazgatő az Ígazgatőság tagtra.

A'vez,ffigazgatÓ szemé|yére a VIII. Ker. Önkormányzat pályłizatot ír ki.
Ennek alapjríĺr - a Fóváros Önkormrĺĺryzata véleményét is figyelembe
véve . jeloli az Igazgatőságba'

A vezéngazgatÓ hatáskÖrét es feladatait kii| n szeĺzł5dés topĺn.

A Yezéngazgatő megváĺasztásán és visszahívasán kíviil a munkáltatôi
jogokat az łgazgatőság gyakorolja a V ezéngazgatôv a| szemben.

A Részvényesek ktitelezik magukat hogy képviselĺÍik a kozgyÍilési
szavazÁs sonín a fenti részvényesi javaslatoknak megfelelóen fognak
szavaani.

Az ĺilések pontos idöpontját és he|yét, a napirendet 8 nappal e|ôľe kęll
valamennyi taggat kda'lni, meghívő levélben.

Készite|(e: D L Go rt},c), Istvd n úgłvél!
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3.2. A Feliiryelő Rizottság

Á-Felĺigyeló Bizottság a részvényesek á|tal választott 4 tagből áll

- A VIII' Keľ. onkormányzahak joga van a Felĺigyeló Bizottságba
l tagot javasolni és onnan visszahívásráĺa javaslatot tenni'

- A Fóváros onkotmányzat.łnak joga van a Feltigyeld Bizottságba
2 tagot javasolni és onnan visszahívásáĺa javaslatot tenni.

- Az oTP Bank Rt,-nek joga van a Felĺigyelö Bizottságba 1 tagot
javasolni és onnan visszabívásrira javaslatot tenni.

- A Feliigyel<í Bizottság eln<ike a Fóvárosi onkormrínyzat által
javasolt iag,

A Részvényesek k telezik magukat hogy képviseltíik a ktizgyiilési
szavazÁs soľán a fenti reszvényesi javaslatoknak megfeleltĺen fognak
szavazni,

3.3. Á KitnywĺzsgálÓ

A Kiĺnyvvizsgálô személyére,
onkormányzata tesz j avaslatot.

A Részvényesek kłitelezik magukat hogy képviseliĺik a kłizgyíĺlési
szavazäs során a fenti reszvényesi javaslatoknak megfelelóen fognak
szavazĺi.

A kÖnyvvizsgálő személyéľe (tanaságra) vonatkozô kijel lési jog a
Föváros onkormányzatát csak az alapításnál illeti meg. A késóbbiekben
eza joga KÓzgllést illeti meg'

KéÍgí|ettei D L G o ilv ry I stv d n ň gxv á.d
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rv.
A NYERESÉG T'ELosZTÁsA'

A nyereség felosáasa az alaptöke.ben valÓ részvétel arányában tiirténik.

Az elsó 5 iizleti év sonán nyoreség feloszkísra nem keľiilhet sor.

A Részvényesek kifejezik azon szánđétukat, hogy a nyeŕeséget a fent
meghatrĺĺozott idöszak elteltét k vetöen fel kĺváąiák venni.

v.
vTRsr..lvv TÍĺ' Ä Í .í)]t/Í

l0

Az a|apit Részvényesek ktitelezettséget vállalnak aľĺa, hogy segítséget
nyijtanak a R.E'V. VIII. RT' részére fejlödésének biztosíŁĺsáta, az,
ďábbiak szerint:

A VI[. Keĺ. onkormányzat elĺĺnyben részesíti a n.É.V. uII. RT'
szolgáltatásait és segítségnyujtását fejlesztési tervei
sszességéĺrek megvalÓsításánál'

Ä vII]. Keľ. tnkormányzat vállalja, hogy, vagy he|yi
iinkormlinyzati ĺendeletben kőzsm|gá|tatćl. tevékenységnek
minősíti a &ĺĺsaság tevékenységét, mint kÖzcéhl szolgĺíłtatast,

vagy minden esetben kií{a a kdzbeszerzési eljánłst, tárgyalásos
eljarásként.

Kěszite.te: Dr. Gor,t,ay Isnán tiglvéí
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A löváros onkormanyzata kifejezi azt a szándékät,
R'E.v. vIIĺ. RT. meghatáľoző szerephez jusson a
városfejIesztési poli t.ikában.

ll

u.
ł ą.É.v. wn. nt. ľĺirľÖnŕsÉľľxrwloozłľłr.

A RehabilitáciÓs progľamterv kido|gozásĺíra a Társaság lgay$atósága a
Jőzsefuáĺosi tnkormányzattől kap megbízást'

A Rehabilitáciős programteľv elkészĺiltekor azt az oTP Bank Rt-nek
e|ömin{ísítésre az lgazgatőság meghil di.

Az oTP Bank Rt' az elóminősítés soľán vé|eményezi a tew
végrehajthatÓs ägát pén gyl szempontok alapján.

Az lgazgatőság a fenti eljarások befejezésekor a két Önkormányzat
testiilete elé te{eszti a RehabilitłíciÓs progÍamtervet csatolva az oTP
Bank Rt. min sitését.

A két Önkormányzat testiilete dtint a Rehabilitáciôs prcgľam
elfogadasárÓl, az ahhaz kapcsolődÓ <inkoľmányzati fomásolĺrÓl és
vagroni jogot vagyontiľgyak feletti rende|kezési jog átľuházásáľÓl.

hogy a
kertileti

A két tnkormĺínyzat testÍileti dtintése alapján a Társaság K<izgyíilése
d nt a progĺam felvállalĺäsárÓl és felhatalmazást ad az lgazgatőság
részére annak végrehajtásráľa.

A két onkormányzat a Rehabilitrĺ.cíÓs pÍogram végľehajtásához
biaosított forrásokat bankszení finanszíroás keretében fo|yÓsí$a.
A RehabilitáciÓs progĺam megvalÓsulását legalább az éves beszímolÓ
során éĺtéke|ni kell. Az nkormányzati források felhasználásával egy-

Kéili|e||e: D L G o ilv a! I ttv án ü E! v er!
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egy beruházĺsi szakasz lezárasakor és a program befejezésekor is cl kell
számolni az onkormányzatok folé.

A RehabilitáciÓs progmm elszłmolásának elfogadásaről a két
Önkormányzat testi|lete đłinĹ

A RehabilitáciÓs pľogľamban nem szerepló tevékenységekľe az alábbiak
az iľányadÓk:

Térĺtés ellenében a R.É.V. YIII. RT' az Önkormányzat számäĺa az
alábbi tęvékenységeket nyuj{ia:

- szolgáltatások,
. bizományosi tevékenység
. megbízások
- megbízottberuházÓitevékenység

A bizomanyosi tigyletek eľeđménye - legyen az nyereséges, vagy
veszteséges, . teljes cgészében az onkormrłnyzatot itleti, illetve terheli.

Az esetenként megáltapított térítés ellenében a R.É.V. VÍII. RT.,
harmadik szemé|yek részére is vállalhat munkákat az lgazgatÓság
jőváhagyása alapján, az alábbi formákban:

- szolgáltatrások nyijtása,
- megbízottberuhłázásitevékenység.

vĺI.
PÉNZÜGYEK ľilTELEK

A Táľsaság számlavezetese az oTP. Bank Rt. keĺiileti fiÓkjánál tt'rténik.
Ha a Iärsaság másik sám|avezetö bankot vá|aszt, rigy az oTP. Bank
Rt. és a Jőzsefuárosi Önkormányzat k zdĺt megktitłitt opciős Szerzödes
vonatkozÓ ľendelkeze'sei lęsznek iránya<lÓak.

Készítęttei .D r, Go rtvay Ist'á n úšłved
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A hitelek igénybevéte|ę és feltételei tękintetében az IgazgatÓság dtint.

Ha a R.É.V. vul. RT. kĺilcs n ket vesz fel táĺsasági tevékenységének
megvalősításának céljáĺa, a Föváros Önkormányzata és a VIII. Ker.
onkormányzat t rekedni fog aÍTa' hogy az ilyen k lcsłjnok
odaítélésének megk nnyítése érdekében garancifüat biztosítson,
amennyiben a kiilcsont nyijtő ezt igényli'

vnr.
nŕ,szvÉľyn'< ÁľnuľÁzÁsł'

Részvény eladás esetén a ttibbi reszvényesnek elóvásárlási joga van az
A|apítő okiratban szabályozottak szerint.
Egyéb jogcímen ttirténó részveĺry átruházáshoz sziikséges a KĺizglĺIes
eryhang hozzäjátlilása.
A reszvényt csak abban az esetben lehet kivtilállÓ személyre átĺuházni,
ha az a jelen Részvényesi Megállapodást magára nézve kijtclezóen
elfogadta, azaz a je|en Részvényesi Megá||apodást aláí{a'

IX.
EGYEB RENDELKEZÉSEK

9.l . A jelen Megállapodás a R.É.v. VIII. RT. mrik<idési idĺĺtartamára szo|'

Ha a VIľI. Keľ. Ônkonnányzat részeseĺlése megsztĺnik a R.É.v. vľt.
RT..ben, rigy ez esetben a K zgyillés megsziinteti a Társaságot.

\..-',-1
\-x.',,\Y

. .'}Š
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Készíłetle: Dr.corlvay Isrĺdn łiglvéd
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A je|en Megállapodást ďáírô alapítő Reszvényesek megállapodnak
abban, hogy a Trársaságrrak - a CégbírÓság által tł'rtént bejegyzését
mege|özi| - alábbi k<iltségeit fizetik részvényeik névértékei arányában:

- a részvényesi Megállapođás és az AlapítÓ okimt készítesének
k ltségei,

. a cégbejegyzésí illeték és a ktizzétételi di|.

Budapest 1gg7 ut. hćl1,|napján

9,2

/ ,/ onszlsos TAl(ABÉKPb,zŕ^ Rl l '
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Befektetett eszköztik fedezete I Saját tőke

Befektetett eszközök fedezete || |.j:. 19ľ: 
hosszú

- 

tejáratú kötelezettségek

Vagyoni helyzet elemzése

2o14.év

Tókeerősség
Kötelezettséeek aránva
Tőkeevarapodás
Tőkenövekménv

Forgó tőke

Foreótőke aránva

20í 5.év

Likviditási mutató:

Likviditási evorsráta:

Saiát tőke aránv:

20í 5.év

Likviditási mutató:

Likviditási evorsráta:

Saiát tőke aránv:

Saját tőke
Kötetezettségek
Mérlegszerinti eredmény
saját tőke

Forgóeszközök

Forgó tőke

/ források 38 235 I
/ mérlegfőtisszeg f3 749 l
/ saját tőke 11 713 ĺ
/ jegyzett tőke 38 235 l
/ bef.eszköz 38 235 l
/ bef.eszköz 38 235 |

rövid leiáratú
61 007

kötelezettségek
/ saját tőke 37 z58 t

f3749 = 37258

38 235 = 97,44%

5.mettéktet

6f411 =

6f 411 =

38 235 =

f6520 =

139f=

139f=

61,26%

38,05%

30,63%

144,17%

2746,77%

3,64%

Tőkeerősséq saját tőke / források 39 260 t 60 41O = 64,99o/o

Kötelezettséeek aránva Kötelezettségek / mérlegfőösszeg 20 7og t 60 410 = 34,28%

Tőkeevaraoodás Mérlegszeńnti eredmény / saját tőke 1 ofs t 39 f60 = f,61%
Tőkenövekménv Saját tőke / jegyzett tőke 39 260 t f65fO = 148,04%
Befektetett eszktjzök fedezete l saját tőke / bef.eszköz 39 260 t 3 O2O = 13oo,oo%

Befektetett eszközök fedezete |l ::::::1:].||-:11...-, ' / bef .eszköz 39 :z60 t 3 ufl = 13oo,oo%
tejáratú kĺĺtetezettségek

Foreó tőke Forgóeszközök - ::]'1 
*'i^:o 

. 55 g7f - fO 7O9 = 35 263
kötetezettségek

Foreótőke aránva Forgó tőke / saját tőke 35263 t 3gf6} = }g,8zyo

PénzÜgyi helyzet elemzése:

fo14.év

. rtivid teiáratúrorgoeszKozoK / 
k.ĺt"t",átt,ég"l.

Forgőeszkozök-késztetek / :o:id.tejáratú
kötelezettségek

saját tőke / |:*'ú t:]ári:ú
köt. +saját tőke

. rövid teiáratúľorgoeszKozoK / 
köt"tu'"tt,ég"l.

Forgóeszközök.késztetek, |o:id.tejáratĹl
kötelezettségek

saját tőke , hosszú tejáratú, 
köt. +saját tőke

38 235 I 38235 = 100,00%

61 007 I

61 007 I

s5972 I

55972 I

23749 = f56,88%

23749 = f56,887o

20709 = f70,f8%

20709 = f70,f8%

39 260 / 39 f60 = 100,00%

A társaság vagyoni helyzetének vizsgálatakor megátlapítható, hogy a tikviditás kismértékben javult, tőkeerősség
jelentősen nem változott.

*1rq+
'l* I
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6. meltéktet

a váttatkozás vezetője (képvisetője)

a.=*
,-:r-*--ą

cAsH FLoW-KIMUTATÁS
2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d
1 t. Szo kásos tevékenységbő l szárma ző p énzeszköz.változás

(Műkiidési cash flow, 1.í4. sorok) 6090 12860
f 1 Adózás előttĺ eredmény t 11713 1170
3 2 Elszámolt amortizáció + 1275 1093
4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás t 1f0 0
5 4 Céttartaték képzés és felhasználás kütönbözete t 0 0
6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye t 0 0
7 6 Száttítói kötelezettség változása t -686 f07f
8 7 Egyéb rövid lejáratú k<itelezettség változása t 1755 -511f
9 8 Passzív időbeti elhatárolások változása t -431 14
10 9 Vevőkövetelés változása t -7465 14714
11 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nétkü[) váttozása t 434 460
1Z ĺ 1 Aktív időbeti elhatárolások változása t -2 -1406

13 í2 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -6f3 -145

14 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - c

15 It. Befektetési tevékenységbő l szárm a ző p énzeszköz.vá ltozás
(Befektetési cash f|ow, 16.ĺ8. sorok) -872 -27f1

16 14 Befektetett eszközök beszerzése -872 -f7f1
17 í5 Befektetett eszközök eladása + 0 c
't8 1ó Kapott osztalék, részesedés +

19 I ll. PénzÜgyi műveletekb ő| szärmazó pénzeszkőz.változás
(Finanszírozási cash flow, 20.30. sorok) 0 c

f0 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
f1 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétete
22 19 Hitel' és kölcsön felvétele +
f3 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcstinök és elhetyezett bankbetétek

törlesztése, megszĺjntetése, beváltása +

f4 22 Végtegesen kapott pénzeszköz +

f5 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőketeszáttítás) -

26 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése .

f7 25 Hitet és kölcsön törlesztése, visszafizetése .
f8 26 Hosszú lejáratra nyújtott kötcsönök és elhelyezett bankbetétek -
f9 27 Végtegesen átadott pénzeszköz -

30 28 Atapítókka[ szembeni, illetve egyéb hosszú tejáratú kcitelezettségek
31 |V. Pénzeszki5ziők változása (tIt| ltl||. sorok) t 5f18 í0139

Keltezés: 201ó. március 3ĺ.

P.H.
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Rév8 Zrt. üzleti terv / 2016

1. Rév8 Zrt. Üzleti terv f016.

A Társaság f016-ra kitűzött cétja a Jóxefvárosi onkormányzattat kötött szerződéseinek
teljesítése, a kerÜleti város-rehabititáció folytatása. A legfontosabb feladatok a Magdolna
Negyed Program l||. lezárása, az Európa Betváros Program ||. ütemének 2016. évi folytatása, a
Corvin Sétány Program tezárása és etszámotása az tnkormányzat döntései alapján, a Százados
úti Pitypang óvoda új épÜtetének megvatósítása, a Tér-Köz ,,B'' program koordinálása, illetve
az újabb városrehabilitációs és egyéb pátyázatok előkészítése, írása, sikeres megvalósítása.

A társaság bevételeinek 100%.át az onkormányzattal kötött szerződések biztosítják.

20'|5 decemberében a Józsefvárosi Onkormányzat, mint többségi tulajdonos kezdeményezte
és dönttitt arró[, hogy megerősíti Rév8 Zrt. kerÜleten betÜti fejtesÄői poziciőját. Ennek
érdekében egyesítette Rév8 Zrt. személý áttományát a Polgármesteri Hivatal Városfejtesztési
|rodájának munkatársaival és így egy erős fejlesztő csapat jött tétre. Ennek megfetelően
rendelt feladatokat Rév8 Zrt. számára 2016-tót.

^z 
Önkormányzat a városrehabititációs és városfejtesáési fetadatai ettátásának

racionalizálása és a jetenteg zaj[ó, itletve a jövőben felmerÜlő programok integrátásának és
hatékonyságának növetése érdekében a Rév8 Zrt.-nét felhalmozódott és általa mozgósítható
és integrátt szellemi bázisra kíván támaszkodni, emiatt a képvisető-testület a 277lf015.
(X||.03.) számú határozatávat döntött arró[, hogy a Rév8 7rt. f016.01.0í-tőt közszotgáltatási
szerződést ktit az onkormányzattat.

tsszefoglalva elmondható, hogy a Társaság a kiatakított tevékenységi portfotiójábót 2016-ban
megktizetítőteg bruttó 123,2 mittió árbevétett teryez elérnĺ. A bevétetbőt bruttó 11,5 mitlió Ft
a Corvin Sétány Programból, 3,7 mĺttĺó forint a Tér-Köz ,,A,, páłyázatbót, még bruttó í08,1
mittió forint a közszotgáltatási szerződésbőt szármażk.

z. 
^f016 

évi tevékenységek bemutatása

f .1. Kozszo\gáttatási feladatok

A képvisető.testület a277/2015. (X|l.03.) számú határozatávat döntött arró[, hogy a Rév8 Zrt.
f016.01.0í.tőt közszotgáltatási szeződést köt az onkormányzatta[, melynek során az
önkormányzati városrehabititációs és városfejlesztési közfetadat ettátására köteles a szakmai
gyakortat szerint, a jogszabátyokkat és a Be[ső Szabátyzatokkal tisszhangban, a Polgármesteri
Hivatal ittetékes ügyosztátyaival együttműködve.

Rév8 Zrt..nek 2016-tót a szerepkłjre és tevékenységi köre kitetjesedik az egész kerÜletre, a
jövőben nemcsak kijetött projektek tervezését és lebonyotítását Végzi, hanem áttatánosabb
jettegű városfejlesztési feladatok ettátása me[[ett, az egész kerÜletet éńntő projekt
előkészítési, megvatósítási, pályázatfigyetési tevékenységeket is ettát majd.

201ó évi tevékenység portfótió bemutatása

A Társaság az új felhatalmazás atapján egY, a korábbiaknát jóvat szélesebb körű
fetadatköröket ettátó cégként tud majd műktjdni, egy olyan kreatív atkotó műhettyé tud vá[ni,
amely a Polgármesteń Hivatal ittetékes Ügyosztályaival egyÜttműködve, az integrátt
városfejlesztésĺ feladatokat sikeresen tátja majd et. Tevékenységeit 5 csoportba rendeaĺe

f

C--,'Í7-
?--

/l 9n/ (JV



Rév8 Zrt. ijzleti terv / 2016

tátja et: (P1 ) Program etőkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok,
(P3) Program menedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének
követése, (P5) Áttatános gazdátkodási és ügyviteti teendők.

Társaságunk tervezett cétja a felhatatmazás nyomán, hogy tovább erősítse pozícióját
Józsefvárosban és a Fővárosban és munkánk eredményeként a Corvin Sétány Projekt, a

Magdolna Negyed Program, Vagy az Európa Belvárosa Program mellett a kerület más részein is
meginduljon a városrehabitĺtáció. Aa. atábbiakban, ebben a bontásban mutatjuk be
társaságunk tevékenység portfótióját.

(Pí) Program előkészítési és tanácsadási fe|adatok

a) az |ntegrátt Tetepütésfejlesztési Stratégiában és a 2015.ben elfogadott Gazdasági Program.
jában meghatározott (a) |ntegrátt városnegyed programokat, (b) közterÜlet fejlesztési prog.
ramokat, (c) egyedi projekteket készíti e[ő és végez tanácsadást,
b) további programok kijettitésére tesz javaslatokat,
c) projektek etőkészítését végä el,
d) a kerĺ.iteti városfejtesztési stratégiák atakításához szÜkséges kutatásokatvégez,
e) fetadata af014-f020-as időszak Európai Uniós tervezési időszak pátyázati kiírásainak figye.
tése és az tinkormányzati érdekeknek megfetető kivátasńásához döntés etőkészítő anyagok
késátése.

A feladat tervezett eltátásához 3 szenior menedxerre, és 5 junior menedzserre van szÜkség,

osztott időben. A feladathoz rendelt járutékokkat terhett munkabér ktiltségtervezet bruttó
12.182.080.-Ft.

(P2) Program tervezési feladatok

Közszotgáttató az onkormányzat döntése atapján a314/f01f Korm. rendetet alapján etvégzi a
programok részletes kidotgozását. A Keretszerződés 2016. évre 2 program kidotgozásával szá.
mo[.

A feladat tervezett ettátásához 3 szenior menedzserre, és 7 junior menedzserre van szÜkség,

osztott időben. A feladathoz rendelt járutékokkat terhelt munkabér kiittségtervezet bruttó
17.576.349.-Ft.

(P3) Projektmenedzsment feladatok

a) menedzseti a rÉRxoz /A, ésa ĺÉRxozĺg fővárosi támogatású projekteket,
b) etvégż a Pitypang óvoda építésének megindulása kapcsán jelentkező feladatokat.

A feladat tervezett ettátásához 3 szenior menedxerre, és 4 junior menedxerre van sz[jkség,

osztott időben. A feladathoz rendelt munkabér köttségtervezet bruttó í5.99ó.563,.Ft.

(P4) A teljesĺtett projektek követése

a) ettátjaafenntartásiidőszakfeladatait,azMNP||,azEUBl,ésaKEOP5.5.0/Al1f projek-
tek esetében,
b) végzi az MNP ||| projekt zárási feladatait,
c) követi a Közremtjkłĺdő Szewezet és az lránýtó Hatóság utóettenőrzéseinek és szervezi a
fettárt esetleges hiányosságok kijavítását.

A feladat tervezett ettátásához 2 szenior menedzserre, és 4 junior menedzserre van szükség,
osäott időben.
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