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Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag reszere Rev8 osszeallitott egy tajekoztato anyagot 2022. ev 
elso negyedeves feladatainak teljesiteserol es penzugyi helyzeterol.

1. Rev8 Zrt 2022 evi feladatainak elso negyedeves teljesitese

Feladat lei rasa Teljesftes

1. Varosfejlesztesi programok keszitese / tanacsadasi feladatok

1.1.
Orczy negyed
varosfejlesztesi program 
kidolgozasa

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

Az Orczy negyed varosfejlesztesi programjanak 
kidolgozasat majusban kezdjtik el a tervezett 
utemezesnek megfelelden, a 151 tomb 
fejlesztesi modelljevel.

1.2.
Nepszinhaz utca
komplex megujitasanak 
terve

Korabbi koncepciokra epitve egy 
akcioterv kidolgozasa, mely 
eredmenyekent kisebb
beavatkozasokkal, programokkal
elinditja az utca atalakulasat. 
Hataridd: 2022. II. nev

A Nepszinhaz utca akcidtervenek kidolgozasat 
2022. masodik feleveben kezdjuk el. Az elso 
negyedeveben atneztiik a korabbi
tanulmanyokat, terveket, es keszitettunk egy 
modszertani javaslatot, celrendszert a 
megvaldsitas metodikajara.

1.3.

Varosfejlesztessel 
kapcsolatos 
donteselokeszito 
anyagok keszitese

hatteranyagok, kisebb elemzesek 
keszitese: tevekenyseg: folyamatos:

Vagyongazdalkodasi ugyosztallyal 
egyuttmukodve reszt vettiink a keruleti 
vagyongazdalkodasi koncepcio elkesziteseben, 
hatterelemzeseket vegeztunk, kidolgoztuk a 
Deri Miksa utca helyisegeinek berbeadasara 
egy pilot projektet.

2. Varosfejleszteshez es kozteriiletekhez kapcsolodd koncepciok, tervek keszitese
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2.1.
Alfoldi /Nepszinhaz
utcai csomopont
atalakitasa

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

Elkeszitettiik a csomopont atalakitasanak 
tervezesi programjat, az alapjan az ajanlatteteli 
felhivast, elinditottuk a tervezd beszerzeset, A 
tervezd kivalasztasara a donteseldkeszito anyag 
varhatoan majus elso feleben keriil bizottsag ele.

2.2. Losonci ter megujitasa

Kidolgozni a ter megujitasanak 
koncepcidjat, rovid tavu
beavatkozasok megtervezese es 
megvalositasa kozossegi reszvetellel 
- 2022. evben folyamatos

Elkeszitettiik a ter megujitasi folyamatanak a 
koncepcidjat. Felvettiik a kapcsolatot az erintett 
stakeholderekkel (iskola, ovoda,
tarsashazkezelok, civil szervezetek). A ter 
tervezesere es kozossegi bevonasara kiilon 
megbizasi szerzodest terjesztiink a bizottsag 
fele. A kozossegi tervezest majusban, az 
engedelyes tervek elkesziteset nyar vegere 
tervezziik.

2.3.
Tolnai kert
megujitasanak 
koordinalasa

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

Tolnai kert megujitasi munkainak jelentos resze 
a JGK Varosuzemeltetessel egyuttmukodve 
elkesziilt, a kert aprilis elejen ujbol megnyilt. A 
lakokozosseg aktivitasat mutatja, hogy a legtobb 
magasagyas gondozasara mar megkotottuk a 
megallapodast az erdeklodo lakdkkal.

2.4.
Szeszgyar utca
megujitasa

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

Kidolgoztuk a kozossegi tervezes es a lakossagi 
bevonas koncepcidjat es a az utca felujitasanak 
a tervezesi programjat. A tervezd beszerzese 
majus elejen varhato.

2.5.
Bacso Bela utca 
ideiglenes lezarasanak 
megszervezese

2022. marcius, aprilis A Bacso Bela utca ideiglenes lezarast 
megszerveztiik.

2.6.
Bacso Bela utca 
felujitasa:

Tervezesi folyamat koordinalasa - 
egyeztetes stake-holderekkel,
kommunikacios anyagok keszitese, 
kozbeszerzesi eljaras elokeszitese: 
2022.1- III. nev

A stake-holderekkel az egyeztetes megtortent, a 
tervezesi program alapjan a tervezd 
beszerzesere az eljaras elkezdodott.

2.7.

Krudy Gyula utca 
(Maria utca - Nagykorut 
kozotti szakasz)
felujitasa:

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

A stake-holderekkel az egyeztetes megtortent, a 
tervezesi program alapjan a tervezd 
beszerzesere az eljaras elkezdodott.

2.8.
Prater utca es Tomo utca 
felujitasa

Tervezesi folyamat koordinalasa, 
kozbeszerzesi eljaras elokeszitese, 
kommunikacios anyagok keszitese

Tervezdvel az egyeztetes folyamatos. A 
kozmuszolgaltatd eloirasanak megfeleloen uj 
vizvezetek tervet kell kesziteni a Tomo utcaban. 
A tervezd beszerzese megtortent.

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

A ter megujitasanak koncepcidjat a masodik 
felevben kezdjuk el.

2.10. Danko utca felujitasa Tervezesi folyamat koordinalasa, 
kozbeszerzesi eljaras elokeszitese,

A Danko utca megujitasanak a tervezeset a 
masodik felevben kezdjuk el.



3. Kozlekedesfejlesztesi tervek elkeszitese

3.1. Kozepso-Jozsefvaros 
forgalomtechnikai

2022. MI. nev A forgalomtechnikai terv elkesziilt, a BKK-val 
se a Budapest Kozuttal zajlik az egyezetetes.

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

A MMP elso utemenek koordinalasa 
befejezodott.

3.3. e-tolto pontok telepitesenek feltetelrendszerenek a 
kidolgozasa, dontes elokeszito anyag

A felmeres es a feltetelrendszer kidolgozasa 
elkezdodott

3.4. Kisebb
forgalomtechnikai

folyamatos folyamatos igeny szerint

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

A Lakasiigynokseg megvalosithatosagi 
tanulmanyat elkeszitettuk, donteselokeszito 
anyagot az egyezteteseket kovetoen majusban 
tervezziik benyujtani.

5. Projektmenedzsment feladatok

5.1.
Kaptalanfuredi gyermek 
es utanpotlas tabor 
megvaldsitasa

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

A feladattal kapcsolatban a donteselokeszito es 
egyeb tajekoztato anyagokat elkeszitettuk, a 
BMSK-val egyeztetunk a tervezoi beszerzessel 
kapcsolatban.

5.2.

TERKOZ 2018
palyazatok:
TER KOZ/A - Csamok 
Negyed Program - 
DeriM Projekt - A

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

A kbzbeszerzesi eljaras lezarasat kovetoen 
kezdodik a kivitelezes majusban. A lakossagi 
kommunikaciot a megujulo Deri Miksa utca 
honlapjan folytatjuk.

5.3

TERKOZ 2016 /
TERKOZ „A” -
Europa Belvarosa
Program III. -

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

A terveket III. negyedevre tervezziik 
elkesziteni.

5.4. VEKOP - MORCZY 
szocialis

projektmenedzseri feladatok ellatasa, 
projekt zarojelentes elkeszitese

A projektmenedzseri feladatok ellatasa 
folyamatos.

6. A teljesitett palyazati 
projektek kovetese

5.1. Magdolna Negyed
Program II. es III.

2022. III. nev Zarobeszamolo II. nevben lesz.

5.2. KEHOP-Klimastartegia 
elszamolas

2022. II. nev Zarobeszamolo es elszamolas folyamatba van.

2. Penziigyi beszamolo

2.1. Rev8 Zrt. kbzszolgaltatasi szerzodeseben vallalt feladatok ellatasanak koltsege

A tarsasag beveteleinek 100%-at az Onkormanyzattal kotott szerzodesek biztositjak. Rev8 Zrt. 2022. evi 
mukodesi kiadasaira a Jozsefvarosi Onkormanyzat brutto 129 382 539 Ft eloiranyzatot fogadott el. A feladat 
ellatas mellett - melynek fmanszirozasa tamogatasbol tortenik - Rev8 Zrt. kulon megbizas keretreben latja 
el a Deri Miksa projekt soft programjainak a megvalositasat, brutto 13.338 eFt dijazasert. Az elso 
negyedevben a bevetelek 24%-a realizalodott.
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Bevetelek 2022 TERV osszesen
2O22.elsd 

negyedev/teny 
osszesen

megvalositas 
aranya

Az Onkormanyzat altal nyujtott 
tamogatas
kompenzacio 129 382 539 31 259 639 24%
egyeb bevetel - 1 107
Deri Miksa soft programok (2021-22) 13 338 000 2 350 000 18%
Bevetelek osszesen brutto 142 720 539 33 610 746 24%

2.2. Kiadasok

2022. elso negyedeveben az osszes kiadas brutto 26 167 631 Ft volt, 18%-a az eves eloiranyzatnak.
Szemelyi jellegu kiadasok: 2022 evben Rev8 Zrt. elsosorban sajat munkatarsaival valositja meg a 
kozszolgaltatasi szerzodesben vallalt koordinacids feladatokat, es csak kisebb mertekben tervezett be kulso 
vallalkozdi szolgaltatasokat, mert ev elejen meg nem lehetett pontosan meghatarozni a feladatok muszaki 
tartalmat. 2022 evben 11,5 fo statuszt terveztiink be osszesen a feladatok ellatasara. Jelenleg 2 statusz meg 
betoltetlen, ezert is lett alacsonyabb a negyedeves koltsegadat a tervezetthez kepest - 18%-a az eves 
eloiranyzatnak.

Dologi kiadasokra osszesen 6 350 181 Ft-t, az eloiranyzat 19% -at hasznaltuk fel, ezen beliil a mukodeshez 
kapcsolodo dologi kiadasokra 4.445.665 Ft-t, az eloiranyzat 24%-t forditottuk.

Alvallalkozoi dijak - A dologi kiadasokon beliil, nem a mukodeshez, hanem a feladat ellatashoz 2022-ben 
netto 2,4 millid Ft keretdsszeg kerult elfogadasra, melybdl 340.000 Ft-t hasznaltunk fel elsosorban 
kommunikacios kiadasokra.

Rev8 Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes teljesitesevel kapcsolatos kiadasok

2022 TERV 
osszesen

2O22.elsd 
negyedev/teny 

osszesen

megvalositas 
aranya

Szemelyi juttatasok osszesen 106 834 290 19 721 762 18%

Dologi kiadas mukodes 18 162 000 4 445 665 24%

Dologi kiadas - Deri Miksa soft 
programok

12 171 249 1 563 776 13%

Alvallalkozo, szakertoi keret 3 048 000 340 750 11%

Dologi kiadasok osszesen 33 381 249 6 350 181 19%
Adok (hipa, tarsasagi ado) 600 000 0
Beruhazas 1 905 000 95 688 5%
osszes kiadas 142 720 539 26 167 631 18%

SBERBANK ugye

Rev8 Zrt. folyoszamlajat a Sberbanknal vezette mar 2013 dta, miota a Sberbank felvasarolta a Volksbankot. 
Terveztiik, hogy ebben az evben valtunk bankot, amelyet a kialakult helyzet miatt, siirgosseggel kellett 
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meglepni. A SBERBANK mukodeset marcius 1-jen fuggesztette fel a MNB. 2022. marcius 3-an szerzodest 
kotottiink az OTP bankkal, ugyanazzal a fiokkal, mely kezeli az Onkormanyzat tobbi gazdasagi tarsasaganak 
es intezmenyeinek is a folyoszamlajat. Ezzel egyiddben elkiildtuk az OBA-nak a nyilatkozatot a 
kartalanitasra. A folyoszamlan levo 72.390.588 eFt-bol a 38.047.000 Ft-t fizettek ki a biztositasi alapbol. A 
fennmaradd tokeosszegre a vegrehajto fele nyujtottunk be kerelmet.

Rev8 Zrt. folyoszamlajan levo osszegbol a jegyzett toke volt 26.520 eFt, 10 millio Ft fovarosi 
kolcson/tamogatas, 19,5 millio Ft 2021 -evrol megmaradt kompenzacio, es a fennmarado dsszeg a 2022 evben 
atutalt, fel nem hasznalt kompenzacio.

A Rev8 Zrt. mukodese biztositott, jegyzett tokeje rendelkezesre all, tartozasa nincsen. Bizunk benne, hogy a 
hianyzo toket sikertil meg ebben az evben vegrehajtas eredmenyekent visszakapni.

Budapest, 2022. aprilis 25.

vezerigazgato / Rev8 Zrt.

Keszitette: Rev8Zrt.

Leirta: £

Penzugyi fedezetet iseiwee/nem igenyel, igazolas:

Jogi kontroll: dr. Kiss Eva £

Ellenorizte:

DR. VOROS SZILVIA '

AUEGYZO

Beterjesztesre alkalmas:

Dr. SajtosCsilla

JEGYZdk^

jovahagyta:

Satly Balazs s U.
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