
Európa Belvárosa Program ll. - a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása című
prog ra m p roj ektm en edzseri m egbízási szeĺ ződés

módosítása

amely tétrejött egyrészrőt
Budapest Főváros V|l l. kerÜ let Józsefvárosi (jnkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám : 1 57 357 1 5 -f. 4f
törzsszám: 735715
bankszám laszám : 1 41 00309 - 1 021 39 49 -01 000006

statisztikaĺ szám: 1 57357 15-841 1.3z1 -01

képviseti: dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban: önkormányzat),

másrészrő[
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkłjrűen Működő Részvénytársaság
székhety: ,ĺ082 Budapest, Baross u.63-67.
képvisetetében: Atfötdi György igazgatóság etnöke és Annus Viktor vezéngazgató egyi.ittesen

cégjegrzékszáma: 01 -1 0.043548
adószáma : 1 fz93005 -f- 42

számla száma: 1 41 00440-669 44049 -01 000009

statisztikai számjele: 1ff93oo5-7 4f0- 1 1 4-01 (a továbbiakban : Rév8 Zrt. )

(a továbbiakban egyĺittesen: Fetek) közcitt a mai napon és hetyen az alábbi fettétetekkel:

Preambulum

A Képvisető-testĺitet a 64/fO13. (||. f7.) számű határozatában döntött arró[, hogy etindítja a
Budapest-Józsefváros Európa Be[városa Kulturátis.gazdaság Fejtesztési Program Il. elnevezésű
programot (a továbbiakban: EUB Il.). Az onkormányzat Képviselő.testülete f74/f013. (Vl|. 17.)

számú határozatában úgy dtintcitt, hogy nyertes pátyázat esetén a Program projektmenedzseri

feladatainak ettátásávat a Rév8 Zrt.-tbízza meg, tĺsszesen bruttó 25 000000,- Ft tisszegű megbízási

díj kikötéséVet.

Az onkormányzat Képvisető-testülete a 111/f014. (Vl. 11.) számú határozatában jóváhagyta az

elnyert támogatási összeg felhasználását szabátyozó Támogatási Szerzcídést, amely 2014. jútius 11-

én, a projektmenedzseri szerződés pedig fo14. szeptember 17-én kerÜtt atáírásra. A Támogatási

ĺzerződés szerint a program befejezési határideje 2015. december 31. vo[t.

A Támogatási szerződés fo16. 0f.o3-án kett egységes szerkezetbe fogtatt módosításávat a projekt
befejezési határideje 2016. december 31. napjára módosult, továbbá új etemként bekerÜlt a

programba a Gatéria Negyed Program megvalósítása - kiemelten kommunikációs tevékenységek -

melynek fedezete az eredeti program során fel nem hasznátt támogatás és cinrész.

Az onkormányzat Képviselő-testÜlete af3/f01ó. (||. 04.) számú határozatában úgy döntött, hogy a

program megvatósítása során további, fe[ nem hasmátt támogatást és önrészt kíván megl'évő

projektelemre illetve projektmenedzsment költségekre átcsoportosítani, mivel az új programelemek

megvatósításávat Rév8 Zrt. többtetfetadatot tát et és ennek megfelelően szükséges a díjazás

módosĺtása is.

A fentiek okán az onkormányzat áttat kezdeményezett Támogatási Szerződés módosítása iránti
kéretmet a Támogató Fcívárosi onkormányzat 410/f016. (|||.30.) számú határozatában elfogadta. A
módosított Támogatási Szerződés 201ó. május 31-én mindkét fét részéről aláírásra keri.itt.
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1. A, szerződő fetek a közottük fO14. szeptember 17-én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerződést az atábbi 4.6. ponttat egészÜl ki:

,, 4.6. EIIátja a programmal kapcsolatos kieme\t kommunikóciós tevékenységeket.,,

f. A szerződő fetek a ktjzöttĹlk fO,| . szeptember 17-én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerződés ó.1. pontját az atábbiak szerint módosítják:

,,6.1. A Program megvalősítósónak időbeIi ütemezését a megkötésre kerijlt Tómogatósi

Szerződés tartalmazza. A Tómogatási Szerződésben meghatirozott projektek befejezési
hatórideje - egyben elszómolósi hatórideje is - 20t6. december 31.',

3. A szerződő fetek a közöttük fO14. szeptember 17-én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerződés 7.f . és 7.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

,,7.2. A 4. pontban meghotározott feladatok el!ótósiért a RévT Zrt. nettó 22.524.785 Ft + AFA
megbízási díjra jogosult, mely összegre vonatkozóon a Fővórosi és a Józsefvórosi önkormónyzat

között a 2014. jťllius 11. napjón kötött, és a 2016. február 3-án és 2016. mójus 31-én ke|t
módosításokkal egységes szerkezetű Tómogatósi Szerződés alapjón az alóbbi ütemezésben
j ogosu It szóm ta ki ól Ií tósó ra :

2014-ben j(ltius 1. és december 31. ktjzötti idtjszakban, havi nettó 2 493 438,- 1 * Áru
iisszegben, hat hónapra, mindijsszesen nettó 14 960 628.- Ft * Árn azzal, hogy a Felek egymás

között e|ismerik, figyelemmel az önkormónyzot Képviselő.testüIetének 11112014. (vl.11.)

számú hatórozotóban fogloltakra, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok ellótósa 2014. júIius

1-jén megkezdődött, o szerződés alóírás dótumótóI fÜggetlenüI a Révl Zrt. a projektmenedzseri

díjra e dátumtőt kezdve jogosult, és ezért a Révť Zrt. a szerzcjdés alóírósónak időpontjóig a

teljesített hónapok tekintetében egy szómlą kiáIlítósára jogosult.

20t5-ben január 1. és szeptember 30. közijtti időszokban havi 524 g34,- Ft * Áĺl összegben, 9

hónapra mindijsszesen 4 724 406.- Ft * Árl.

2016-ban 1.41g.875.-Ft + ÁFA összeget jelen szerződésmődosítós aláírósát kiivetően,
további 1.419.876 Ft + AFA i5sszeget a Tómogatási Szerződésben foglalt Galéria Negyed

Program szerinti négy, önkormányzati tulajdon(l he|yiség fel(ljításá! követően, iísszesen
2.839.751.-rt + Árl.
7.3. 2014 és 2015. években Révĺ Zrt. minden hónop 5. napjáig jogosu|t szómlót kiillítani az
eltĹző hónapbon végzett projektmenedzseri tevékenységéért, 2016-ban ijsszesen 2 számla
kibocsátásáro jogosult a 7.2. pontban foglaltak szerint. A szómlához a Rév8 Zrt. koteles
projektmenedzseri beszómolót csatolni, meIy alopján a GozdáIkodósi Ügyosztóly

ügyosztóIyvezetője igozolja a teljesítést. Az elfogadott projektmenedzseri beszómoló egyben

teljesítésigazolás, Az önkormónyzat a teljesítésigazolóst követően 15 napon beIül ótutalóssal

egyenIít ki a szómIákat a 14100440-66944a9-010ffi009 szómlaszómro.,,

4. Jeten szerzodésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az eredeti szerződés jeten módosítással nem érintett rendetkezései nem váttoznak.
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5. Jeten szerztídésmódosítás atáírásához a Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság

ĺ.'';;i..l..........;iłł;.ĺí.-,... . szá m ú hatá rozatáva t hozzá j á ru tt.

Kelt Buda pesten, a f01 6 :.., ;:ił:!i;,ĺ..ł;*.;i;l;'l.'.i;..; na pj á n.

Budapest Főváros V||l. kerütet Józsefvárosi
onkormányzat

Rév8 Zrt.
képviseIetében

képvisetetében dr. Kocsis Máté potgármester Atft'tdi György igazgatósági etnök és Annus

Vi ktor vezéri gazgató egyÜttesen

Fedezet: . dátum: Budapest, 2:016. ...................

Pénzügyiteg ellenj egyzem :

Páris Gyutáné
pénzügý ügyosztáýezető

Jogi szempontbót ettenjegyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika
aljegyzó
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