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Előzmények

^ 
20|1. III. negyedéves beszámoló a jelenlegi gazdasźtgi és pénzügyi helyzet figyelembevételével

készült' A beszámolóban szerep|ő e|végzett feladatok és kiadások szeľepeltetésľe keľültek a je|enleg 2
havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves teľvezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid
tervek alapján betervezett 3 hónap összesített fe|adata és hozztluk tartoző összege került
szerepeltetésre'

A beszámolóban található összesek a keľekítés szabálvai szerint ezer forintban Íarta|mazzák az
értékeket.

ÉR KEZETT

2011 DEC 0 6.

ĘŁ

Előteľj esztő : Csete Zo|tźn, mb.cégv ezető Rév8 Zľt.

A képvisclő-testülcti iilés iúł3ptll lLja: 20I 1 . úeĺ,eľrbeľ 1 5. sz. napirend

Tárgy: Corvin Sétány pľogľam l2011. ilI. negyedéves beszámoló

A napirendet gyazaÍť ülésen kell tłĺľgyalni, a döntés elfogađásahoz egyszeťu/minősített
szav azaÍÍobb s é g szĹiksé ge s.
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Dn. MÉszÁREzur,ł
A JEGYZOT HELYETTESITO AI,JEGYZO

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüg-vi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi E
Hatfu o zati i av as|at a bizottság szźlInétt a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestárcv a|ásźú.
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coruĺn.sżgony PDjekt. Ütemek

1. ZLakőZ.zőna feladatai és kiadásai

1. összefoglalő tá.},|ázat l ZLakő2.2011. m. negyedév

2011m. negyedév
teľvezett kiadásai

2011 m. negyedév
megvalósult kiadásai

I LP - Lakásprogram <isszesen

2. LP - Befektetői terüIet kiteriesztése 0 eFt 0 eFt

LPB - épiiletek bontása 0 eFt 0 eFt

Kikoltöĺetés általános költsések 0 eFt 0 eFt

3. LP - Lakáspľogľam összesen 0 eFt 0 eFt

4.. ZLakő2. kiadásai összesen 0 eFt 0 eFt

Megiegyzések: a negyedévre nem keľült feladat betervezésre.

2. Z|akő3 ůitem feladatai és kiadásai

2. łisszefogla|ő tá'},|áłzat ĺ Zlakő3 2011. m. negyedév

2011m. negyedév
ter"vezett kiadásai

2011 m. negyedév
megvalósu|t kiadásai

LP - LakásDrogľam összesen

2.
LPo - ont.latoepületek lakásainak

kiköltöztetése 56 000 eFt 55 730 eFt

3.
LPT - Társashiázi lakások,

masántulai donú kivásárlása 30 000 eFt 17 941 eFt

4. Kiköltöztetés általános költsések 2 000 eFt 581 eFt



5. LPB _ Insatlanok bontása 0 eFt 0 eFt

6. LP - Lakásprogľam összesen (2.-5. sor) 88 000 eFt 74252 eEt

BP - Befektetői Prosľam összesen 2 000 eFt 0 eFt

ZLakő3 kiadásai iisszesen í6.+7. soľ) 90 000 eFt 74252 eEt

Megjegyzés: az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az eredeti|eg betervezett költségek
źútervezésre keľültek 201 1. rV. negyedévére.

2.l. Zlakó3 / Lakdsprogram _ LP
2.t.1. Zlakó3 / LPÖ _ onkormdnyzati lakúsok kikijltijztetése

Megjegyzés: 20|1 ' haľmadik negyedévében összesen | űj szerzódést kötótttink a Bókay J. u. 3 1: és 33 .

szám alatti önkoľmányzati épület bérlőivel. A kifizetések a már elóző negyedévben megkötött
szerzőđések alapj an történtek.

Megsegyzés: fDII. haľmadik negyedévében az e|ozó időszakban megkcitött szeľzőđések a|apján
töľténtek a kifizetések. Minden esetben a fennmaradó vételárak teljes összege kifizetésre keľült.

3. ľészletező táLblLázat / ZLakő3. /LPo -tervezett felađatai és kiadásai 2011. m. negyedév

LP Alpľogramok Negyeđévľe tewezett
feladatok Negyedéves te|jesítés

I PO
Bérlők pénzbeli megv źitása,
hasznźit lakás vás árlása.
felújítása

A ZLakő3 titem terĺiletén
lakó bérlőkkel a
megállapodások
megkötése.

A Bókay J. u. 3l. és31.

szźlm a|atti épület lakóival
kötötttink szerződéseket.

LPo összesen 56 000 eFt 55 730 eFt

2.l.2. Zlakó3 / LPT _ Tórsashdzi lakdsok kikijltöztetése

4. rész|etező táb|ánat / Z|akő3 / LPT - Táľsasházi la|ĺĺsok kikölttiztetése / 2011. III. negyedév

LP Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

1 -PT
Társashrázi lakások
kivásárlása

A ZLakô3 ütem teľületén
található Tömő u' 16'
szám a|atta épĹilet
lakóival megállapodások
meskötése.

Tömő u. 76. szźtm a|atti
épület esetében történtek
kifizetések.

LPT összesen 30 000 eFt 17 941eEt



2.1.3. Zlakó3 / Kikijltöztetés dltaldnos költségei

5. ľészletező tá.}l|rázat / Z|akćB tLP _Általános kiiltségek 2011. Itr. negyedévben

Alpľogľamok Negyedévre tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

I LP Kikoltöztetéshez kapcsolódó
általános költségek

Eľtékbecslések készítése,
üres lakásokból gázőrtk
|eszerelése, lakások
lakhatatlanná téte|e,
kisebb karbantartási
munkák elvészése.

A kikoltöztetésse|
kapcsolatos általános
feladatok ellátasa a negyedév
során folyamatosan zaj|ott'

Z|akő3 l Altalános ktiltségek összesen 2 000 eFt 581 eFt
Megjegyzés: III. negyedévben a kiköltiiztetett lakások gázmérőinek leszerelése, az tiľes lakások lefalazása keľült
kifizetésľe.

2.2. Zlakó3 / Befektetői Program

3. ZIntŻ.zőna feladatai és kiadásai

7. rész|etező táblázat l Z|akő3 / LPB _ Ingatlanok Bontása 2011. ilI. negyedév

BP A|progľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

Befektetői Program
Az értékesítést és
biľtokbaadást előkészítő
feladatok. telekkezelés.

A negyedév során nem volt
szükség e|okészító,
telekkezelési munkálatokľa.

Ingat|anok bontása összesen: 2 000 eFt 0 eFt

8. iisszefogla|ő tá'},lá.z;at l ZIna.2011. m. negyeđév

2011 ltr. negyedév
tervezett kiadásai

2011m. negyedév
megvalósult kiadásai

1 LP - Lakásprogľam összesen

2.
LPo - onk. lakóépületek lakásainak

kiköltöztetése 0 eFt 0 eFt

a
J.

LPT - Társasházi lakások,
masántulaidonú kivásárlása 0 eFt 0 eFt

4. Kiköltöztetés általános koltsése 0 eFt 0 eFt

5. LPB - Insatlanok bontása 0 eFt 0 eFt

6. LP - Lakáspľogľam összesen 0 eFt 0 eFt

7. ZIna. kiadásai összesen 0 eFt 0 eFt

Megjegyzések: a negyedévre nem keľült fe|adat betervezésre.



4. Ütemektől fiiggetlen feladatok

9. rész|etező táł'b|ánat / FP - Fe|űjítási Program / 20||.III. negyedév

FP Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

I FP Felújítási Program Práter u.30-3f. A negyedév során nem keri'ilt
afe|adat elvégzésre.

Táľsadalmi Pľogram iisszesen
20 000 eFt 0 eFt

Megjegyzés: Az épület a nyitott |épcsőhttzźnak és fiiggőfolyosójának lefedésére a közbeszerzés
eľedménýelenĺil zárult, atewezett feladat a fV. negyedévre tolódik.

Megjegyzés: A megkötött Keľetszerződés és a Kijelölő szerződés szerint önkormányzati kötelezettség
a Corvin Sétány Pľogľam teľületén attrg7ĺiviz-lezeték felújítása.

5. Finanszírozásikiadások

l0. ľészletező táb|ázat / KKM - KözteľüIet, Ktizmű Pľogram / 20||.III. negyedév

F.P Alprogramok Negyedévľe teľvezett
feladatok Negyedéves te|jesítés

I <KT Közmű progľam

Leonardo da Vinci utca (Práteľ
u. - Tömő u. közötti szakasza\
vizvezetékének
rekonstrukciója

A negyedév során a kivitelezés
befejeződött, az e1só

részszám|a kifizetése
megtörtént, az utolsó
résszámla kifizetése a IV.
nesvedévre tolódott.

Közteľület, Ktizmű Pľogľam
fisszesen

45 000 eFt 27 688 eFt

11. összefog|a|ő táb|ázat / Finanszírozási kiadások

Negyedéves teljesítés

1 Fővárosi kölcsön törlesztése 0 eFt

2. 400 millió Ft-os hitel kamatfizetés I 388 eFt
aJ. 2.5 mrd Ft-os kerethitel kamatfiZetés 37 585 eFt

4. LP _ Lakásprogľam (váltó) 0 eFt

5. MFB-s kerethitel kamatfizetése 24 509 eFt

Finanszírozási kiadások / 20||. II. negyedév 63 482 eEt

6. A Pľojekt201,|. ilI. negyedévi kiadásainak iisszefoglalása

12. tisszefog|a|ő táb|ázat / csP pľogľamok kiadásainak tisszefoglalása / 2011. ilI. negyedév

2011. uI. negyedéves
tervezett kiadások

2011.Itr. negyedéves
mesvalósult kiadások

Z|akôŻ kiadásai összesen 0 eFt 0 eFt

f. ZLakő3 kiadásai összesen 90 000 eFt 74 f5f eFt



n ZIntf . kiadásai ös szesen 0 eFt 0 eFt

4. Ütemektól fiiggetlen feladatok 45 000 eFt 27 688 eFt

5. Rév8 Zt. diiazása fB 312 eFt 28 312 eFt

6. AFA befizetés 0 eFt 0 eFt

7. Corvin Sétánv Kft. 0 eFt 0 eFt

8. Finanszírozási kiadások összesen 63 482 eFt 63 482 eFt

Kiadások összesen 226 794 eEt 193 734 eFt

7. A Pľojekt feladataĺnak finanszírozása (ellátmány)

2005. januárjátő| Rév8 Zrt. naponta kapja az onkoľmányzaltő| a feladatok ťlnanszíroztstlhoz
szükséges e||źĺmźnyt. Ennek keretében Rév8 Zrt. naponta adja le az Onkormányzat Pénnlgyi
osztä|yának a másnapi kifizetések pénzugyi igényét, a napi ellátmány felhasználásźlrőI a Tarsaság
havonta elszámol a P énzijgy i osztálynak (szerződések, számlák átadása).

Az igénye|t e||átmány és a beszámolóban szereplő <isszes negyedévi teljesítés közötti eltérés abból
adódik, hogy bizonyos téte|ek esetében a kifizetés közvetlenül az onkormányzatonkeresztiil valósul
meg, amellyel kapcsolatban e|látmányigénylés nęm töľténik' Ilyen tételek a Rév8 díjazása, Afa
ťlzetése és a Finanszírozási kiadások'

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuáľosi Önkormányzat és Rév8 Zrt' Rehabilitrációs
Vagyonkezelési Szerződést kötött' mely előírja a negyedéves beszámoló készítését. A beszámoló
elfogadása a Képviselő-testtilet hatásköre azoťv 2.5 Q) a|apján'

Ké ľem az alá.}bi határ ozati j avas I at e lfo gad ását

H,łľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet rĺgy dönt' hogy elfogadja a Coľvin Sétány Program 2011. ilI.
negyedéves beszámoló,iáú.

Felelős: polgármester '

Határidő: azonna|

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Révľ Zrt., Gazdálkodást Ügfuqfuaĺy

\'\
Budapest, zll|.december 05. c,"Ézľltn

mb. cégvezető Rév8 Zľt.

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gyzó


