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Hatarozati iavaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtargyala 
sat. A

Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Rev8 Zrt. 2022. evi elozetes iizleti terve

A Rev8 Zrt. 2021. januar 1-tdl uj kozszolgaltatasi keretszerzodes szerint latja el feladatait. Az uj ke- 
retszerzodes kimondja, hogy Rev8 Zrt. a varosrehabilitacioval es varosfejlesztessel, onkormanyzati 
ingatlanfejlesztessel kapcsolatos programokat (a tovabbiakban: program) keszit elo, tervez, es hajt 
vegre, illetve a megvaldsult programokat utokoveti. Feladatai a varosrehabilitacids es varosfejlesztesi 
programok tekinteteben:

• avarosfejlesztesi programok eldkeszitesei es tanacsadasi feladatok,
• program tervezesi feladatok,
• beruhazasok menedzselese, programmenedzsment,

" • a teljesitesbe ment projektek es programok kovetese, es az ezekhez kapcsolddd altalanos gaz- 
dalkodasi es ugyvitel feladatok,

• a feladatok ellatasahoz kapcsolodo gazdalkodasi es iigyviteli teendok ellatasa.
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A Rev8 Zrt. 2022. evi feladatait a Kozszolgaltatasi szerzodestervezet tartalmazza.

A Tarsasag 2022. evre kituzott celjat aiapvetoen az onkormanyzattal kotott szerzodeseinek (kozszol
galtatasi szerzodes, projektmenedzsmentre, valamint program megvalositasra vonatkozo megbizasi 
szerzodesek) teljesitese adja.
Jelentosebb projektek 2022-ben:

• Magdolna-Orczy Negyed Szocialis Varosrehabilitacios Program menedzselese,
• aDeriMiksautcafelujitasa,
• kozteruletmegujitasi programok inditasa (Losonci ter, Bacso Bela utca, Szeszgyar 

utca. biepszinhaz utca),
• Kaptalanfuredi gyermek es utanpotlas tabor II. iiteme,
• Lakasugyndkseg megvalosithatosaga.

Egyeb (a kompenzacion feliili) feladat:

Rev8 Zrt. 2021 -ben kotott szerzodest a TER-Koz palyazatban megvalosuld „Csamok negyed foutcaja 
- DeriM projekt”-hez kapcsolodo nem beruhazasi projektelemei lebonyolitasara brutto 13.093.249 Ft 
ertekben. A koltseget az onkormanyzat sajat forrasbol biztositja, melynek 50%-at utoelszamolas ke~ 
reteben a Fovarosi Onkormanyzat fele elszamolja a vonatkozo Tamogatasi Szerzodessel osszhangban.

Penzugyi terv

Beijellegu kifizetesek - human eroforras igeny

A Rev8 Zrt. 2022. evben is elsosorban sajat munkatarsaival tervezi megvalositani a kozszolgaltatasi 
szerzodesben vallalt feladatokat, es csak kisebb mertekben tervezi igenybe venni kulso vallalkozoi 
szolgaltatasokat, elsosorban memoki/tervezdi szolgaltatasokat. 2022 evben 11,5 fd statuszt terveztiink 
be, ezt elsosorban a megnovekedett kozterulet feliijftasi, es kozlekedes tervezesi feladatok indokoljak. 
A munkavallalok netto berkoltsege az elozo evhez kepest nem novekedett. A berkdltsegek adjak az 
osszes koltseg 75%-at.

Kompenzacio kiszamitasa:

A tarsasag beveteleinek 100%-at az onkormanyzattal kotott szerzodesek biztositjak. A Keretszerzodes 
2.6. pontja szerint a mindenkori eves szerzodesben keriil meghatarozasra a feladatellatassal osszefuggb 
eves kbltsegigeny, melyet az eves szerzodes 1. szamu melleklete tartalmaz.

A Rev8 Zrt. 2022. evre vonatkozo kbltsegigenye - kompenzacio - az onkormanyzattal tortent elozetes 
egyeztetes alapjan: 129.382.539 Ft, mely 6%-kal magasabb, mint az elozo evi.

A Reszletes tervet a mellekelt elozetes iizleti terv tartalmazza.

Rev8 penzugyi terve 2020. teny 2021. terv 2022. terv

Szemeiyi juttatasok osszesen 80 906 860 106 720 000 106 834 290

Dologi kiadas 11 822 645 14.333.280 20.287.849

Dologi kiadas / alvallalkozdk, szaker- 
tok 4 000 564 2 539 999 13 093249

Dologi kiadasok osszesen 15 823 209 16 873 279 33.381.249

Beruhazas 1 000 000 3 195 320 1 905 000

Egyeb kiadasok 3 211 121 1 500 000 600.000

osszesen 100 941 190 128 288 599 142 720 539

Afa 27 254 121

osszesen 128 195 311 128 288 599 142 720 539

Bevetel -6 146 035 -13 338 000

Kompenzacio 122 142 564 129 382 539
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II. A beterjesztes indoka

A Rev8 Zrt. altal ellatott kozfeladatok hatekony es magas szinvonalu ellatasa erdekeben sziikseges a 
fedezet biztositasa a 2022. evre, mely fedezet nagysagat az elozetes uzleti terv tamasztja ala. Ez alapjan 
kotheto meg a kozszolgaltatasi eves szerzodes. Rev8 Zrt. 2022. evi Kozszolgaltatasi szerzodesenek 
megkotesehez kepviseld-testuleti dontes szukseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a Rev8 Zrt. 2022. evi feladatainak elfogadasa es az eves szerzodes megkotese az 
onkormanyzati feladatok folyamatos ellatasanak biztositasa erdekeben, es az elozetes iizleti terv elfo
gadasa.

A dontesnek penziigyi hatasa van. A kozszolgaltatasi szerzodes tervezeteben biztositott kompenzacid 
- 129.382.539 Ft-az onkormanyzat2022. evi koltsegvetesebenszerepel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A kdpviseld-testulet dontesi hataskdre Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szold 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 23. § (5) bekezdesenek 5., es 14. pontjaiban foglalt koz- 
feladatok tekinteteben az Motv. 41. § (3) bekezdesen alapul. A Rev8 Zrt. az Motv. 23. § (5) bekezdes 
5. es 14. pontjaival osszhangban a helyi kozutak, kozterek es parkok fejlesztesevel, telepiilesrendezes 
es telepiilesfejlesztessel kapcsolatos kozfeladatokat latja el. Ezen kozszolgaltatasi feladatok cimzettje- 
kent a 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: vagyonrendelet) 3. sz. melleklete 
a Rev8 Zrt-t hatalmazta fel es nevesitette, mint kizarolagos feladatellatot.

A Polgari Tdrvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 3:109. § szerint a legfobb szerv feladat- es 
hataskdre (1) A gazdasagi tarsasag tagjainak donteshozo szerve a legfobb szerv. (2) A gazdasagi tar
sasag legfobb szervenek feladata a tarsasag alapvetd iizleti es szemelyi kerdeseiben valo donteshozatal. 
(4) Egyszemelyes tarsasagnal a legfobb szerv hataskdret az alapito vagy az egyeduli tag gyakorolja. A 
legfobb szerv hataskorebe tartozo kerdesekben az alapito vagy az egyediili tag irasban hataroz es a 
dontes az iigyvezetessel valo kozlessel valik hatalyossa.

Vagyonrendelet 49. § (1) A Kepviseld-testulet

e) dont az elozetes uzleti terv elfogadasardl.

h) az dnkormanyzat tulaidonosi reszvetelevel mukodo tobbszemelyes tarsasagoknal a tarsasag legfobb 
szervenek hatarozat hozatalat megeldzoen a kepviselendo tulaidonosi allaspont tekinteteben,

A 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 7. szamu melleklet 1.2.7. pontja szerint a Koltsegvetesi 
ds Penziigyi Bizottsag velemenyezi az onkormanyzati erdekeltsegu gazdasagi tarsasagok uzletj tervet.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslatok elfogadasat.

Mellekletek: 1. sz. melleklet: Rev8 Zrt. 2022. evi elozetes Uzleti terve
2. sz. melleklet: Rev8 Zrt. 2022. evi Kozszolgaltatasi szerzodes tervezete

I. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuktenek ..../2022. (.......) szamu hataro- 
zata —

a Rev8 Zrt. elozetes uzleti tervenek elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy elfogadja Rev8 Zrt. 2022. 
evi elozetes uzleti tervet az eldteqesztes 1. szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a dontes napja

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Rev8 Zrt.
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II. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek ....72022. (.......) szamu hataro-
zata

a Rev8 Zrt-vel a 2022. evi Kozszolgaltatasi Szerzodes megkoteserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. az eloteijesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal a Rev8 Jozsefvarosi Rehabilitacios es 
Varosfejlesztesi Zrt-vel a 2022. evre vonatkozoan Kozszolgaltatasi Szerzodest kot;

2. a Rev8 Jozsefvarosi Rehabilitacios es Varosfejlesztesi Zrt reszere az altala ellatott kozszolgaltatasi 
feladatok ellatasara 129.382.539 Ft kompenzaciot biztosit 2022 evre;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloteijesztes 2. szamu melleklete szerinti Kozszolgaltatasi 
Szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont tekinteteben 2022. februar 24, a 2. pont eseteben 2022. marcius 5.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, Rev8 Zrt.

Budapest, 2022. februar 11.

vezerigazgato
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Eloterjesztes 1. szamu melleklete

Rev8 Zrt. eldzetes iizleti terve - 2022

Rev8 Zrt. 2021. januar 1-tol uj kozszolgaltatasi keretszerzodes • szerint latja el feladatait. Az 
keretszerzodes kimondja, hogy Rev8 Zrt. a varosrehabilitacioval es varosfejlesztessel, onkormanyzati 
ingatlanfejlesztessel kapcsolatos programokat (a tovabbiakban: program) keszit eld, tervez, es hajt 
vegre, illetve a megvalosult programokat utokoveti. Feladatai a varosrehabilitacios es varosfejlesztesi 
programok tekinteteben:

• a varosfejlesztesi programok eldkeszitesei es tanacsadasi feladatok,
• program tervezesi feladatok,
• beruhazasok menedzselese, programmenedzsment,
• a teljesitesbe ment projektek es programok kovetese, es az ezekhez kapcsolddd altalanos 

gazdalkodasi es ugyvitel feladatok,
• a feladatok ellatasahoz kapcsolddd gazdalkodasi es iigyviteli teendok ellatasa.

Az Onkormanyzat az eves szerzodesben meghatarozott kozfeladatok ellatasara Kozszolgaltatdnak 
alanyi, targyi es tevekenysegi korben, illetoleg idobeli es teriileti hatallyal kizarolagos jogot biztosit.
Rev8 Zrt. 2022-ben folytatja a 2021 evben kituzott celok megvaldsitasat. A 2022 evre tervezett 
feladatokat a korabban elinditott projektek, programok folytatasa es uj programok inditasajelenti.

1. Rev8 Zrt 2022 evi feladatai

1. Varosfejlesztesi programok keszitese / 
tanacsadasi feladatok

feladat leirasa

1.1. Orczy negyed varosfejlesztesi program 
kidolgozasa

Megvizsgalva a szocialis varosrehabilitacio 
folytatasanak a lehetoseget, figyelembe veve a 
vagyongazdalkodasi koncepcidt, az ITS-t, es az aktualis 
palyazatokat javaslat keszitese a negyed fejlesztesere: . 
Hataridd: 2022. III. nev.

1.2. Nepszinhaz utca komplex megujitasanak 
terve

Korabbi koncepciokra epitve egy akcioterv kidolgozasa, 
mely eredmenyekent kisebb . beavatkozasokkal, 
programokkal elinditja az utca atalakulasat. Hataridd:

1.3. Varosfejlesztessel kapcsolatos 
donteseldkeszito anyagok keszitese

hatteranyagok, kisebb elemzesek keszitese : 
tevekenyseg: folyamatos:

2. Varosfejleszteshez es kozteriiletekhez 
kapcsolddd koncepciok, tervek keszitese

2.1. Alfoldi /Nepszinhaz utcai csomdpont 
atalakitasa

Nepszinhaz utca megujitasahoz kapcsolodoan, de onallo 
projektkent feladat megtervezni a koncepciotervet, es 
koordinalni a tervezesi folyamatot. hataridd: 2022. III.

2.2. Losonci ter megujitasa
Kidolgozni a ter megujitasanak koncepciojat, rd vid tavu 
beavatkozasok megtervezese es megvalositasa kozossegi 
reszvetellel - 2022. evben folyamatos

2.3. Tolnai kert megujitasanak koordinalasa
Tolnai kert megujitasanak koordinalasa a JGK 
Varosuzemeltetessel egyuttmukodve, a kozossegi 
kerteszkedes megszervezese- 2022. l.nev.

2.4. Szeszgy ar utca megujitasa,
Szeszgyar utca koncepciotervenek kidolgozasa, 
lakossagi kommunikacio megszervezese, tervezesi 
folyamat koordinalasa: 2022.1- II nev.



2.5.
Bacso Bela utca ideiglenes lezarasanak 
megszervezese

2022. marcius, aprilis

2.6. Bacso Bela utca felujitasa:
Tervezesi folyamat koordinalasa - egyeztetes stake- 
holderekkel, kommunikacios anyagok keszitese, 
kozbeszerzesi eljaras eldkeszitese: 2022.1- III. nev

2.7.
Knidy Gyula utca (Maria utca - Nagykorut 
kozotti szakasz) felujitasa::

Egyeztetes stake-holderekkel, tervezesi folyamat 
koordinalasa, kommunikacios anyagok keszitese, 
kozbeszerzesi eljaras eldkeszitese: 2022.1- III. nev

2.8. Prater utca es Tomo utca felujitasa
Tervezesi folyamat koordinalasa, kozbeszerzesi eljaras 
eldkeszitese, kommunikacios anyagok keszitese

2.9 ■ 32-sek tere megujitasa Koncepcidterv kidolgozasa - 2022. II. nev

2.10. Danko utca felujitasa Tervezesi folyamat koordinalasa, kozbeszerzesi eljaras 
eldkeszitese, kommunikacios anyagok keszitese

3. Kozlekedesfejlesztesi tervek elkeszitese

3.1. Kdzepso-Jozsefvaros forgalomtechnikai 
terveinek elkeszitese

2022.LIL nev

3.2. mikro mobilitasi pontok megvaldsitasanak a koordinalasa a JGK-val 
egyuttmukodve

3.3. e-tolto pontok telepitesenek feltetelrendszerenek a kidolgozasa, dontes 
elokeszito anyag keszitese 2022.I-II.nev

3.4. Kisebb forgalomtechnikai tervek
elkeszitese

folyamatos

4. Lakasugyndkseg A Jozsefvarosi Lakasugyndkseg feltetelrendszerenek 
reszletes kidolgozasa, donteselokeszito anyag: 2022. 1.

5. Projektmenedzsment feladatok

5.1.
Kaptalanfuredi gyermek es utanpotlas tabor 
megvalositasa

Tervezesi feladatok koordinalasa, kapcsolattartas a 
BMSK-val es az EMMI-vel, donteselokeszito anyagok

5.2.
TER_KOZ 2018 palyazatok: TER_KOZ/A 
- Csamok Negyed Program - DeriM 
Projekt - A Negyed foutcaja program

Deri Miksa utca felujitasanak koordinalasa, lakossag 
tajekoztatasa, kommunikacios anyagok keszitese, 
palyazati elszamolasok intezese - 2022. folyamatos

5.3 TER KOZ 2016 / TER KOZ „A” - 
Europa Belvarosa Program III. -

Szentkiralyi utca fasitasa projekt tervenek elkeszitese, 
megvalositas koordinalasa, palyazati elszamolasok

5.4. VEKOP - MORCZY szocialis 
varosrehabilitacios program ellatasa

projektmenedzseri feladatok ellatasa , projekt 
zardjelentes elkeszitese

6. A teljesitett palyazati projektek kovetese

5.1. Magdolna Negyed Program II. es III. 
fenntartasi jelentesek, zaras

2022. III. nev



2. Penzugyi terv

2.1. Rev8 Zrt. kozszolgaltatasi szerzodeseben vallalt feladatok ellatasanak koitsege

A tarsasag beveteleinek 100%-at az Onkormanyzattal kotott szerzodesek biztositjak. Rev8 Zrt. 2022. 
evi mukodesi kiadasaira a terv a Jozsefvarosi Onkormanyzat brutto 129 382 539 Ft eldiranyzattal 
szamol, mely 109393 Ft-tal tobb, mint a 2021 evi eldiranyzat.

A feladat ellatas mellett - melynek finanszirozasa tamogatasbol'tortenik - Rev8 Zrt. kiilon megbizas 
keretrebcn latja el a Deri Miksa projekt soft programjainak a mcgval6sita*at. (lasd 2.2. ponl)

Rev8 Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes 
teljesitesevel kapcsolatos kiadasok

2021 IT.RV
2022 terv 

IJi/s/olgaliatasi leladat 
ellatas, brutto

Ber, berjellegu. (szemelyi) juttatasok
Szemelyi juttatasok munkavallalok (11,5 
statusz) 82 496 000 80 704 000
igazgatosdg (5 tag) 7 084 000 8 800 000
fb (3 tag) ■ 3 220 000 4 000 000

osszesen
92 800 000 93 504 000

Munkaltatot terheld jarulekok (berl3,5%, 
caf.34,5%) 12 332 540 11 602 290
igazgatosdg jdruleka 1 204 280 1 188 000
fb jdruleka__________ .____________ 383 180 540 000
dwzeseit jdruleh
S/cniehi juttatasok o.ss/escn 106’20 000

13 330 290
106 834 290

Dologi kiadasok
Dulugi kiadas / niiikbdvsi 14 333 280 18 162 000
Konywizsgalo 952 500 952 500
Ugyved (brutto) 6 096 000 6 096 000
Konyvelo 0 5 715 000
mukodesi ktg egyeb 7 284 780 5 398 500
anyagkoltseg 500 000 500 000
reprezentacio 400 000 420 000
berleti dij, fenymasolo 600 000 558 500
karbantartas (fenymasolo, szdmoldgepek, 
gepek) 1 200 000 1 200 000
posta, telefon) 500 000 500 000
egyeb ktg. (bank, hatosag) 260 000 300 000
killso szolgdltatds (IT) 1 000 000 1 200 000
hirdetes 300 000 300 000
nyomda, eszkozozok projektekhez 700 000 80 000
uzemi orvos 150 000 190 000



kepzes 600 000 150 000
egyeb 1 074 780

Alvallalkozo, szakertoi keret 2 540 000 3 048 000
megbizott szakertok, tervezok, alvallalkozok 2 540 000 3 048 000

Dologi kiadasok osszesen 16 873 280 21.210.000

Egyeb kiadasok
Adok (hipa, tarsasagi add) 1 500 000 600 000

Felhalmozdsi koltsegek
Beruhazas 3 195 320 1 905 000
IT, telefon, tartozekok 2.200.000 1143000
eszkozok 316.000 762000
osszes kiadds 128 288 600 130 549 290

Szemelyi jellegu kiadasok:

- Berjellegti kifizetesek - human erdforras igeny

2021. evre a kozszolgaltatasi szerzddesben vallalt feladatok megvalosftasahoz 8 fd teljesallasu, es 4 fo 
reszmunkaidos munkatars alkalmazasaval szamoltunk, es ezen felul terveztuk szakertok (muszaki 
,tajepiteszi tervezok) megbizasat konkret feladatokra. 2021 -evben nem sikeriilt az tires helyeket 
feltolteni teljes allasu munkavallaloval, igy ev vegere osszesen 8,5 statuszt tdltottunk be.

2022 evben is Rev8 Zrt. elsosorban sajat munkatarsaival tervezi megvalositani a kozszolgaltatasi 
szerzddesben vallalt feladatokat, es csak kisebb mertekben tervezi igenybe venni kiilso vallalkozoi 
szolgaltatasokat, elsosorban memoki /tervezoi szolgaltatasokat. 2022 evben 11,5 fd statuszt 
terveztiink be, elsosorban a megnovekedett kozteriilet feluj itasi, es kozlekedes tervezesi feladatok 
indokoljak. A munkavallalok ossz. netto berkoltsege az elozo evi tervhez kepest nem novekedett, az 
egyeni fizetesek az inflacidval emelkedtek.

Igazgatosag, felugyeldbizottsag
Az igazgatosagi es feliigyelo bizottsagi tagok dijazasa a minimalberhez lett megallapitva. A dijazas 
novekedeset a minimalber valtozasai indokoljak.

Dologi kiadasok

Mukodeshez kapcsolddo dologi kiadasok a 2021 evi tervhez viszonyitva 3.828.720 Ft-tal nonek, mely 
koltsegnovekedese abbol adodik, hogy a konyvelesi szolgaltatast kiilso vallalkozo vegzi, mas 
teriileteken viszont megtakaritasokat terveztiink be.

Mukodeshez kapcsolddo megbizasi/vallalkozoi dijak:

Konyveldi szolgaltatas
konywizsgalat
iigyvedi szolgaltatas
informatikai szolgaltatas



Alvallalkozoi dijak
A dologi kiadasokon belul, nem a mukodeshez, hanem a feladat ellatashoz 2022-ben nettd 2,4 millid 
Ft keretdsszeg keriilt elfogadasra. A szakertoi, alvallalkozoi keret biztositana a feladat ellatashoz 
szukseges kulso szakertdk eseti, konkret feladathoz kotott megbizasat.

2.2. Egyeb projektek kulon megbizassal

Rev8 Zrt. mar megkotott kiilon megbizasi szerzodes kereteben latja el a TERKOZ 2018 palyazatok: 
TER_KOZ/A - Csamok Negyed Program - DeriM Projekt - A Negyed foutcaja program soft 
programjainakamegvaldsitasat. A koltsegek 50%-at a Fovaros tamogatasbol fmanszirozza.

3. Kompenzacid kiszamitasa

Deri Miksa Soft programok brutto Ft

Deri Miksa Megbizasi dij 13.338.000

Deri Miksa Projekt dologi kiadas 12.171.249
egyenleg 1.166.751

A kompenzacid (tamogatas) kiszamitasa ugy tortenik, hogy az osszes koltsegbol levonasra keriil az az 
egyeb bevetel. 2022-re a tervezett kompenzacid osszege: 129 382 539 Ft.

kompenzacid szamitasa
2022 Terv

kozszolgalratasi fcladatok koltscge 130 549 290

egyeb koltseg 12.171.249

egyeb bevetel 13.338.000

kompenzacid szamitasa 129 382 539

Budapest, 2022.01.31.

vezerigazgato / Rev8 Zrt.



REV8 Zrt 2022.cvi TERV 2021 TERV

2022 terv 
kozszolgaltatasi 
feladat el la t as, 

brutto

2022 egyeb 
feladat 
brutto

osszesen brutto
2022

Az Onkormanyzat altal 
nyujtott tamogatas
Rev8 Zrt. Bevetelek 
(kozszolgaltatasi szerzodes 
alapjan) 122 142 564 130 549 290 129 382 539
Orczy bevetel (Vekop 
projekt mm) 5 828 535
KEHOP palyazat pm dij 317 500
egyeb megbizas
Deri Miksa soft programok 
(2021-22) 13 338 000 13 338 000
Bevetelek osszesen brutto 128 288 599 130 549 290 13 338 000 142 720 539

Rev8 Zrt. kozszolgaltatasi 
szerzodes teljesitesevel 
kapcsolatos kiadasok

kozszolgaltatasi 
szerzodes 
teljesitesevel 
kapcsolatos 
kiadasok, 2021 
terv

kozszolgaltatasi 
szerzodes 
teljesitesevel 
kapcsolatos 
kiadasok, 2022 
terv

2022 egyeb 
feladat 
megbizas 
alapjan 
brutto, 
szerzodes 
alapjan

osszes kiadas, 
terv

Ber, berjellegu, (szemelyi) 
juttatasok

Szemelyi juttatasok 
munkavallalok (11,5 statusz) 82 496 000 80 704 000
igazgatosdg (5 tag) 7 084 000 8 800 000
fb (3 tag) 3 220 000 4 000 000
osszesen 92 800 000 93 504 000 93 504 000
Munkaltatot terheld 
jarulekok (berl3,5%, 
caf.34,5%) 12 332 540 11 602 290
igazgatosdg jaruleka 1 204 280 1 188 000
fb jaruleka 383 380 540 000
osszesen jdrulek 13 920 000 13 330 290 13 330 290
Szemelyi juttatasok 
osszesen 106 720 000 _____ 106 834 290— 106 834 290

Dologi kiadasok
14 333 280Dologi kiadas / mukodesi 18 162 000 2 125 849 20 287 849

Kdnywizsgald 952 500 952 500
Ugyved (brutto) 6 096 000 6 096 000
Konyvelo 0 5 715 000
mukodesi ktg egyeb 7 284 780 5 398 500
anyagkoltseg 500 000 500 000
reprezentacio 400 000 420 000
berleti dij, fenymasolo 600 000 558 500
karbantartds (fenymasolo, 
szamologepek, gepek) 1 200 000 1 200 000
posta, telefon) 500 000 500 000



egyeb ktg. (bank, hatosag) 260 000 300 000
kiilsd szolgdltatds (IT) 1 000 000 1 200 000
hirdetes 300 000 300 000
nyomda, eszkozozok 
projektekhez 700 000 80 000
iizemi orvos 150 000 190 000
kepzes 600 000 150 000
egyeb _
?\h allalko/6. s/akcrtoi 
km*t
megbizott szakertok, 
tervezok, alvallalkozok

1 074 780

2 540 000 3 048 000 10 045 400 13 093 400

2 540 000 3 048 000 10 045 400 13 093 400
Dologi kiadasok osszcsen 16 873 280 21 210 000 12 171 249 33 381 249

Egyeb kiadasok
Adok (hipa, tarsasagi add) 1 500 000 600 000 600 000

Felhalmozdsi koltsegek
Beruhazas 3 195 320 1 905 000 1 905 000
IT, telefon, tartozekok 1143000
eszkozok 762 000
osszes kiadds 128 288 600 130 549 290 12171249 142 720 539

Kompenzacio kiszamilasa 2021 tcrv 2022 terv
Orczy Negyed programmal 
kapcsolatos szolgaltatasi 
bevetel -5 828 535
Deri Miksa Megbizasi dij -13 338 000
KEHOP projekt menedzser 
dy -317 500
kompenzacio osszege 
brutto 122 142 565 129 382 539
kompenzacio visszafizetese 18.500.000





<2- •

1. sz. melleklet a Kozszoigaltatasi Keretszerzodeshez

2022. evi Kozszoigaltatasi Szerzodes

amely letrejott egyreszrol
a Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., 
tbrzskbnyvi szama: 73571 5 nyilvantarto hatdsag: Magyar Allamkincstar, addszam: 15735715-2-42, kepviseli: 
Piko Andras Bruno polgarmester), mint megbizd (a tovabbiakban: Onkormanyzat), masreszrol,

a Rev8 Jdzsefvarosi Rehabilitacids es Varosfejlesztesi Zartkoruen Mukodd Reszvenytarsasag (szekhelye: 1082 
Budapest, Baross utca 63-67., cegjegyzekszama: 01-10-043548, addszama: 12293005-2-42, statisztikai szamjele: 
12293005-7420-11401, kepviseli: Sarkany Csilla es dr. Horvath Daniel igazgatosagi tagok egyiittesen), mint 
kozszolgaltatd (a tovabbiakban: Kozszolgaltatd), (az Onkormanyzat ds a Kozszolgaltatd a tovabbiakban egyiitt: 
Felek) kozott aluh'rott helyen es idoben a kovetkezo tartalommal:

1. Preambulum

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon felett tulajdonosi jogok gyakorlasardl 
szold 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet a jelen szerzodesben szabalyozott kozfeladatok 
ellatasara Kozszolgaltatdt jelolte ki kizarolagosan.

Ezen onkormanyzati dontes vegrehajtasa, es a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szold 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) alapjan a kozfeladatok biztonsagos, hatekony es jo 
minosegben torteno ellatasa erdekeben a Felek 2021. januar 4-en Kozszoigaltatasi Keretszerzodest 
kbtbttek (a tovabbiakban: Keretszerzodes). A Felek a Kozszoigaltatasi Keretszerzodesben az egyes 
kozfeladatok felsorolt, az Onkormanyzat tulajdonaban levd helyi kozutak, kozterek es parkok 
fejlesztesevel, telepulesrendezesds telepiilesfejlesztessel kapcsolatos feladatok ellatasarol 2022. evre 
az alabbi dves kozszoigaltatasi szerzodest (a tovabbiakban: Eves Szerzodes) kbtik, mely a 
Keretszerzodes 1. szamu mellekletekent annak elvalaszthatatlan reszet kepezi.

Felek rogzitik, hogy a Keretszerzo'dest, illetve az abban meghatarozott kozfeladatok ellatasara 
vonatkozoan kbtbtt egyes kozszoigaltatasi szerzd'deseket (Eves Szerzodesek), igy a jelen szerzodest is, 
az Europai Unio mukoddserol szold szerzodes 106. cikke (2) bekezdesenek az altalanos gazdasagi 
erdeku szolgaltatasok nyujtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara kbzszolgaltatas ellentetelezese 
formajaban nyujtottallamitamogatasra valoalkalmazasarol szold 2012/21/EU bizottsagihatarozat (HL 
L 7., 2012.1.1., 3-10. o.) rendelkezeseinek figyelembevetelevel kbtik meg.

2. A szerzodes targya, a Kozszolgaltatd feladata

2.1. Felek rogzitik, hogy jelen Eves Szerzodes alapjan Kozszolgaltatd az Mbtv. 23. § (5) bekezdes 5. es 
14. pontjaival osszhangban a helyi kozutak, kozterek es parkok fejlesztesevel, telepulesrendezes es 
telepiilesfejlesztessel kapcsolatos feladatokat latja el.
Ennek kereteben a varosrehabilitacioval es varosfejlesztessel, onkormanyzati ingatlanfejlesztessel 
kapcsolatos programokat (a tovabbiakban: program) keszit eld, tervez, es hajt vegre, illetve a 
megvalosult programokat utokbveti. Feladatai a varosrehabilitacios es varosfejlesztesi programok 
tekinteteben:

• a varosfejlesztesi programok elokeszitesei estanacsadasi feladatok,
• program tervezesi feladatok,
• beruhazasok menedzselese, programmenedzsment,
• a teljesitesbe ment projektek es programok kbvetese, es az ezekhez kapcsolddo altalanos 

gazdaikodasi es ugyvitel feladatok,
• a feladatok ellatasahoz kapcsolddo gazddlkodasi es ugyviteli teendok ellatasa.



Az Onkormanyzat a jelen Eves szerzodes 2.1. pontjaban meghatarozott kozfeladatok ellatasara 
Kbzszolgaltatonak alanyi, targyi es tevekenysegi kbrben, illetoleg idobeii es teruleti hatallyal 
kizarblagos jogot biztosit.

3. A kozszolgaltato altal ellatott kozfeladatok finanszirozasa, kifizetese

3.1. Az Onkormanyzat a Kozszolgaltato javara a Keretszerzodesnek megfelelden, a jelen EvesSzerzodes 
2.1. pontjaban meghatarozott kozfeladatok ellatasanak finanszirozasara a jelen Eves Szerzodes 1. 
szamu mellekleteben meghatarozott finanszirozasi mechanizmusrbl es a mertekehek kiszamitasara 
vonatkozd kalkulacibrbl szblb leiras alapjan kompenzaciot nyujt annak erdekeben, hogy a 
Kozszolgaltato kozszolgaltatas! kotelezettsegeivel kapcsolatban keletkezo kbltsegeinek fedezete 
biztositott legyen.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen Eves Szerzodesben a kompenzacio alatt a Keretszerzodesben 
meghatarozott kbltsegteritest ertik. Kozszolgaltato eves kbltsegvetesi terve tartalmazza a 
feladatellatassal bsszefiiggd eves kbltsegigenyet. A 2022. evre vonatkozd koltsegigeny 129.3S2.539 Ft, 
a jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben reszletezettek alapjan.

A 2022. januar 01. es 2022. december 31. kbzbtti idoszakra eloiranyzott kompenzacio osszege a 
Kepviselo-testulet...../2022. (11.24.) szamu hatarozata szerint 129.382.539 Ft. A 2022. evi kompenzacio 
bsszegebe beszamitasra keriil a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrbl szdld 38/2021. (XII.16.) 
bnkormanyzati rendelet 3.§ f) pontja alapjan a 2022. januar- februar hbnapban kifizetett kompenzacio 
osszege. Az Onkormanyzat az atmeneti finanszirozas idoszakara mar kifizetett kompenzacioval 
csbkkentett eves kbltsegkeret 1/10 reszet minden ho 5. napjaig atutalja a Kozszolgaltato szamlajara.

3.2. A Kozszolgaltato a javara nyujtandd eloiranyzott kompenzacio igenyet a Keretszerzodes 7.4. 
pontjaban foglaltaknak megfelelden kdteles az Onkormanyzatnal bejelenteni, amelyet az 
Onkormanyzat jogosult ellenorizni, valamint arrol a Kbzszolgaltatdval egyeztetetest kezdemenyezni.

Felek rogzitik, hogy a Kozszolgaltato reszere a jelen Eves Szerzodesben meghatarozott kozfeladatok 
ellatasaert jaro kompenzacio a Keretszerzodes 7.6. pontjaban foglaltaknak megfelelden kerul 
kifizetesre.

4. Az Europai Unid mukodeserol szdld szerzodes 106. cikke (2) bekezdesenek az altalanos gazdasagi 
erdeku szolgaltatasok nyujtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara kozszolgaltatas 
ellentetelezese formajaban nyujtott allami tamogatasra valo alkalmazasarol szdld 2012/21/EU 
bizottsagi hatarozatban foglaltaknak megfelelo rendelkezesek

4.1. Felek rogzitik, hogy a tamogatas merteket a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkeben 
foglaltaknak megfelelden hatarozzak meg, vagyis az ellentetelezes merteke nem haladhatja meg a 
kozfeladatok ellatasanak netto koltseget.
A netto kbltseg kiszamitasara a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek (2) bekezdeseben foglalt 
rendelkezesei az iranyaddak.
Felek rogzitik, hogy a kompenzacio magabanfoglalja a kdzfeladat ellatassal felmerult bsszes kozvetett 
es kbzvetlen koltseget.

4.2. A tamogatas felhasznalasanak megfelelo ellenorizhetosegenek biztositasa erdekeben Felek 
megallapodnak, hogy amennyiben Kozszolgaltato a kozfeladatok ellatasan kivul is vegez 
tevekenyseget, ugy a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek (9) bekezdeseben foglaltaknak 
megfelelden a kozszolgaltatas kbltsegeit es beveteleit a tbbbi szolgaltatasetdl elkulbnitve kbteles 
kimutatni a belso szamlaiban, a kbltsegek es bevetelek elkulbnitesenek parametereivel egyutt.



4.3. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Kozszolgaltato a kozfeladatai ellentetelezese soran a 
2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek rendelkezeseivel meghatarozott osszeget meghalado 
tamogatasban reszesul, a tulkompenzaciot koteles visszafizetni.
Kozszolgaltato koteles a reszere nyujtott ellentetelezesrol olyan elkulonitett elszamolast vezetni, 
amelybdl a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek (2) - (4) bekezdeseben meghatarozott 
kovetelmenyek ellenorizhetoek, es koteles a tovabbi Eves Szerzodesekben meghatarozott, egyeb 
kozfeladataitol elkuldnitetten nyilvantartani, valamint ezen tevekenysegekhez kapcsolddo beveteleket 
es kiadasokat elkuldnitetten kezelni.

4.4. Felek tudomasul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 8. cikkenek ertelmeben a jelen 
szerzodes idotartama alatt es annak lejartatol szamitott 10 dvig a jelen szerzodes alapjan nyujtott 
finanszirozas a megjelolt hatarozattal valo osszeegyeztethetosegenek ellenorzesehez sziikseges 
informacidkat es a keletkezett dokumentumokat kotelesek megdrizni.

4.5. Felek rogzitik, hogy Kozszolgaltato elszamolasi kbtelezettsege a Keretszerzodes 7.7. pontjaban 
szabalyozasra keriilt, az ott meghatarozott Eves jelentes mintaja a jelen Eves Szerzodes 2. mellekletet 
kepezi.

4.6. A kozponti koltsegvetesbol az Onkormanyzat kotelezo feladatainak ellatasara kapott tamogatas 
elszamolasa erdekeben a 2.1. pontban foglalt feladatokra biztositott kompenzacidt a feladatok kozott 
nem csoportosithatja at.
Az elszamolas erdekeben olyan nyilvantartast koteles vezetni, amely alatamasztja a tamogatas 
felhasznalasat, az Onkormanyzat altal meghatarozott szempontok szerint.

5. A szerzodes hatalya, idotartama

Felek rogzitik, hogy jelen Eves Szerzodest 2022. januar 01. napjatol hatarozott idore, 2022. december 
31. napjaig kotik. .

6. A szerzodes modositas

Felek megallapodnak, hogy jelen Eves Szerzodes az 5. pontban megjelolt hatarozott ido lejarta elott 
csak a Felek kozos megallapodasa alapjan, kizarolag irasban mddosithato. Az Eves Szerzodesek 
jovahagyasara es mddositasara a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete jogosult.

7. A szerzodes megszunese

Felek megallapodnak, hogy jelen Eves Szerzodes az 5. pontban megjelolt hatarozott ido lejartaval 
megszunik. Az atmeneti finanszirozas idoszakara az uj eves koltsegvetes elfogadasaig havonta az 
Onkormanyzat targyevet megelozo evi eredeti koltsegveteseben tervezett kompenzacid alapjan 
kiszamitott, egy honapra juto kompenzacid osszeget bocsatja Kozszolgaltato rendelkezesere, azzaL 
hogy ez beszamitasra kerul az Eves Szerzodesben meghatarozott kompenzacid osszegebe.

Felek rogzitik tovabba, hogy jelen Eves Szerzodes a felek kozott letrejott Keretszerzodes 
elvalaszthatatlan mellekletet kepezi, amelyre tekintettel az Eves Szerzodes osztja a Keretszerzodes jogi 
sorsat, onallo kbtelmet nem keletkeztet.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a felek ugy dontenek, hogy a Keretszerzodesben foglalt, a jelen Eves 
Szerzodes targyat is kepezo kbzszolgaltatasi kotelezettseg megszunik, ez a feladatra kbtott Eves 
Szerzo'des megszuneset is eredmenyezi. Amennyiben Felek kozott a Keretszerzodes barmelyik oknal 
fogva megszunik, ugy az Eves Szerzodds a Felek erre iranyulo kulonjognyilatkozata ndlkul is megszunik.



8. Egyeb rendelkezesek

A jelen Eves Szerzodes valamely rendelkezesenek jogszabalyba utkbzese, ervenytelenne vagy 
kikenyszerithetetlenne valasa nem erinti az Eves Szerzodes barmely egyeb rendelkezesenek hatalyat.
A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Eves Szerzodesbol eredo vagy azzal osszefiiggo barmely 
nezetelterest, vitat elsosorban targyalasos uton klserelnek meg rendezni.

Jelen Eves Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykbnyvrol szolo 2013. evi V. 
tbrveny, az Mbtv. rendelkezesei, valamint a hatalyos jogszabalyi rendelkezesek az iranyadoak.

Jelen Eves Szerzodest Felek egyuttes elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
egyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Mellekletek:
1. sz. melleklet- 2022. eves kompenzacio szamitasa
2. sz. melleklet - 2022. evre vonatkozo kbzszolgaltatas leirasa

Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat kepviseleteben:

Piko Andras 
polgarmester

Rev8 Jdzsefvarosi Rehabilitacios es 
Varosfejlesztesi Zartkoruen Mukodo 

Reszvenytarsasag kepviseleteben:

Sarkany Csilla igazgatosagi tag 
es dr. Horvath Daniel igazgatosag elnoke 

egyiittesen

Jogi szempontbbl ellenjegyzem:

Budapest, 2022...................

drSajtos Csilla 
jegyzo

Fedezet:................................. ..... Budapest, 2022...................

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd



1. sz. melleklet-2022 eves szerzodeshez- Kompenzacio kiszamitasa
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2022 terv ?022 b
, ko7S7ol;»altatdM , . , o&sze&on brutto

2021 TERV * , □ » „ feladatfeladat ellatas, . 2022
. bruttobrutto

Az Onkormanyzat altal 
nyujtott tamogatas
Rev8 Zrt. Bevetelek 
(kozszolgaltatasi szerzodes 
alapjan) 122 142 564 130 549 290 129 382 539
Orczy bevetel (Vekop projekt 
mm) 5 828 535
KEHOP palyazat pm dij 317 500
egyeb megbizas
Deri Miksa soft programok 
(2021-22) 13 338 000 13 338 000
Bevetelek osszesen brutto 128 288 599 130 549 290 13 338 000 142 720 539

Rev8 Zrt. kozszolgaltatasi 
szerzodes teljesitesevel 
kapcsolatos kiadasok

kozszolgaltatasi 
szerzodes 
teljesitesevel 
kapcsolatos 
kiadasok, 2021 
terv

kozszolgaltatasi 
szerzodes 
teljesitesevel 
kapcsolatos 
kiadasok, 2022 
terv

2022 egyeb 
feladat 
megbizas 
alapjan 
brutto, 
szerzodes 
alapjan dsszes kiadas, terv

Ber, berjellegu, (szemelyi) 
juttatasok

Szemelyi juttatasok 
munkavallalok (11,5 statusz) 82 496 000 80 704 000
igazgatosag (5 tag) 7084 000 8 800 000
fb (3 tag) 3 220 000 4 000 000
osszesen 92 800 000 93 504 000 93 504 000
Munkaltatot terheld jarulekok 
(berl3,5%, caf.34,5%) 12 332 540 11 602 290
igazgatosag jaruleka 1 204 280 1188 000
fb jaruleka 383 180 540 000
osszesen jdrulek____________
Szemelyi juttatasok osszesen

13 920 000
106 720 000

______ 13 330290 
106 834 290

13330290
106 834 290

Dologi kiadasok
Dologi kiadas / mukbdcsi 14 333 280 18 162 000 2 125 849 20 287 849
Konywizsgalo 952 500 952 500
Ugyved (brutto) 6 096 000 6 096 000
Konyvelo 0 5 715 000
mukodesi ktg egyeb 7 284 780 5 398 500
anyagkoltseg 500 000 500 000
reprezentdeid 400 000 420 000
berleti dij, fenymdsold 600 000 558500



karbantartds (fenymdsold, 
szdmoldgepek, gepek) 1 200 000 1 200 000
posta, telefon) 500 000 500 000
egyeb ktg. (bank, hatosdg) , 260 000 300 000
kulso szolgdltatas (IT) 1 000 000 1 200 000
hirdetes 300 000 300 000
nyomda, eszkozbzbk 
projektekhez 700 000 80 000
uzemi orvos 150 000 190 000
kepzes 600 000 150 000
egyeb 1 074 780
AJvaJIalkozo, szakertoi keret 2 540 000 3 048 000 10 045 400 13 093 400
megbizott szakertok, tervezok, 
alvallalkozdk 2 540 000 3 048 000 10 045 400 13 093 400
Dologi kiadasok osszesen 16 873 280 21210 000 12 171249 33 381249

Egyeb kiadasok
Addk (hipa, tarsasagi ado) 1500 000 600 000 600000

Felhalmozdsi kbltsegek
Beruhazas 3195 320 1905 000 1 905 000
IT, telefon, tartozekok 1143000
eszkozok 762 000
bsszes kiadds 128288 600 130 549 290 12171249 142 720 539

Kompenzacid kiszamitasa 2021 terv 2022 terv
Orczy Negyed programmal 
kapcsolatos szolgaltatasi 
bevetel -5 828 535
Deri Miksa Soft Megbfzasi dij ; -13 338 000
KEHOP projekt menedzser dij -317 500
kompenzacid osszege brutto 122 142 565 129 382 539
kompenzacid visszafizetese 18.500.000



2. sz. melleklet: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzata es a Rev8 Zrt. 
kozott az bnkormanyzati varosrehabilitacids es varosfejlesztesi feladatokellatasarol 
letrejott Kozszolgaltatasi szerzodes 2022. evre vonatkozd szolgaltatas leirasi melleklete

1.
Varosfejlesztesi programok keszitese / 
tanacsadasi feladatok

feladat leirasa

1.1. Orczy negyed varosfejlesztesi program 
kidolgozasa

Megvizsgalva a szocialis varosrehabilitacid folytatasanak a 
lehetbseget, figyelembe veve a vagyongazdalkodasi 
koncepciot, az ITS-t, es az aktualis palyazatokat javaslat 
keszitese a negyed fejlesztesere:. Hatarido: 2022. III. nev.

1.2. Nepszinhaz utca komplex megujitasanak terve
Korabbi koncepcidkra epitve egy akcidterv kidolgozasa, mely 
eredmenyekent kisebb beavatkozasokkal, programokkal 
elinditja az utca atalakulasat. Hatarido: 2022. II. nev

1.3. Varosfejlesztessel kapcsolatos 
dbnteselbkeszitb anyagok keszitese

hatteranyagok, kisebb elemzesek keszitese : tevekenyseg: 
folyamatos:

2. Varosfejleszteshez es kozteruletekhez 
kapcsolodd koncepciok, tervek keszftese

2.1. Alfbldi /Nepszinhaz utcai csombpont 
atalakitasa

Nepszinhaz utca megujitasahoz kapcsoldddan, de bnallo 
projektkent feladat megtervezni a koncepciotervet, es 
koordinalni a tervezesi folyamatot. hatarido: 2022. III. nev.

2.2. Losonci ter megujitasa
Kidolgozni a ter megujitasanak koncepciojat, rovid tavu 
beavatkozasok megtervezese es megvaldsitasa kdzossegi 
reszvetellel - 2022. evben folyamatos

2.3. Tolnai kert megujitasanak koordinalasa
Tolnai kert megujitasanak koordinalasa a JGK 
Varosuzemeltetessel egyuttmdkddve, a kozossegi 
kerteszkedes megszervezese - 2022. 1. nev.

2.4. Szeszgyar utca megujitasa

Szeszgyar utca koncepcidtervenek kidolgozasa, lakossagi 
kommunikacio megszervezese, tervezesi folyamat 
koordinalasa: 2022.1- II nev.

2.5. Bacsd Bela utca tdeiglenes lezarasanak 
megszervezese

2022. marcius, aprilis

2.6. Bacsd Bela utca felujitasa:
Tervezesi folyamat koordinalasa - egyeztetes stake- 
holderekkel, kommunikacids anyagok keszitese, 
kbzbeszerzesi eliaras elokeszitese: 2022.1- III. nev

2.7. Krudy Gyula utca (Maria utca - Nagykbrut 
kbzbtti szakasz) felujitasa::

Egyeztetes stake-holderekkel, tervezesi folyamat
koordinalasa, kommunikacids anyagok keszitese,
kbzbeszerzesi eljaras elokeszitese: 2022.1- III. nev

2.8. Prater utca es Tomo utca felujitasa
Tervezesi folyamat koordinalasa, kbzbeszerzesi eljaras 
elokeszitese, kommunikacids anyagok keszitese

2.9 32-sek tere megujitasa
Koncepcioterv kidolgozasa - 2022. II. nev

3. Kbzlekedesfejlesztesi tervek elkeszitese

3.1. Kdzepso-Jozsefvaros forgalomtechnikai
terveinek elkeszitese-

2022.1 IL nev



3.2. mikro mobilitasi pontok
megvalositasanak a koordinalasa a JGK-val egyuttmukodve

3.3. e-tolto pontok
telepitesenek feltetelrendszerenek a kidolgozasa, dontes 
elokeszito anyag keszitese 2022. l-ll.nev

3.4. Kisebb forgalomtechnikai tervek elkeszitese
folyamatos

4. Lakasugyndkseg
A Jdzsefvarosi Lakasugynbkseg feltetelrendszerenek reszletes 
kidolgozasa, donteselokeszi'to anyag: 2022.1. nev

5. Projektmenedzsment feladatok

5.1. Kaptalanfuredi gyermek es utanpotlas tabor 
megvalositasa

Tervezesi feladatok koordinalasa, kapcsolattartas a BMSK-val 
es az EMMI-vel, dbnteselokeszito anyagok keszitese

5.2.
TER_KOZ 2018 palyazatok: TER_KOZ/A - 
Csarnok Negyed Program - DeriM Projekt - A 
Negyed foutcaja program

Deri Miksa utca felujitasanak koordinalasa, lakossag 
tajekoztatasa, kommunikacids anyagok keszitese, palyazati 
elszamolasok intezese - 2022. folyamatos

5.3 TERJCOZ 2016 / TER_KOZ „A" - Europa 
Belvarosa Program III. -

Szentkiralyi utca fasitasa -projekt tervenek elkeszitese, 
megvaldsitas koordinalasa, palyazati elszamolasok

5.4. VEKOP - MORCZY szocialis varosrehabilitacids 
program ellatasa

projektmenedzseri feladatok ellatasa , projekt zarojelentes 
elkeszitese

6. A teljesitett palyazati projektek kovetese

5.1. Magdolna Negyed Program II. es III. fenntartasi 
jelentesek

2022. III. nev


