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Kénviselő.testĺilet e számára

Előterjesztő: Csetę Zo|tźnmb. cégvezető lPtév8 Zrt.

A képviselőtestületi tilés időpontj a:20If . augusztus 29. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Progľam II. során a Kesztyűgyĺáľ miiködtetése során

Rév8 Zrt-néIzOLo évben felmeľült költségek 2ot2. évt elfogadására

A napiĺendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a hatátozat elfogadásához minősített

szav azattobb sé g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

}Jatfu ozati iav as|at a baottság szálmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés

megtársyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat Képvisető-testülete a265lfo1'1'. (VI.16.) szálmíhatálrozatának

1.. pontjában elismeľte, hogy RévS Ztt-ĺek a Magdolna Negyed Pľogľam II. lebonyolításával,

illetve a Keszt5nĺgyaľ tizemeltetésével kapcsolatban bruttó 50 310 647,- Ft költsége meľült fel

2010-ben.

A Képviselő-testtilet hivatkozott határozatának 2. pontjában elfogadta az onkoĺmányzat és

Rév8 ZÍt, kĺlzött létrejött, MNPII lebonyolításaľa vonatkozó Megbízási Szerződés

módosítását, amely szeľint az e|számolást Felek 20If. május 31.-ig lebonyolítják.

A Képviselő-testiilet a 45120|2. (II.16.) számű hatźnozat 2. poĺtjában úgy d<intött, hogy ,,a

265/20]1.(I/I.t6.) sztźmtű határozatában a ntĺĺa Zft.-nek a Magdolna Negled II' projeh

megvalósítása során elismert 50.310.647.-Ft-os koltségének fedezetét a 2013. évi

koltségvetésben biztosítja, ezért a 265/201I' 0/I.]6.) sz. határozat l. b) pontjábanfoglalt

2012. évi szovegrészt 20]3. évi szövegrészre módosítja.,, Éffi KtZtrTT-, ,.łY
2012At|627 lo ľ Il

Jut'



A Rév8 Zrt. és a Polgáľmesteri Hivatal k<izötti egyeztetésre hivatkozva javasoljuk, hogy a

Képvise[ő-testület módosítsa a 45l20L2. (II.16.) szźlmí határozat 2-es pontját és a bruttó

50 310 647.-Ftfedezetet az ercdetihatározat szerint AoIf. évre bżtosítsa.

Fenti elszámoláshoz szükséges a Rév8 Ztt. és a Józsefvárosi Önkoľmőtnyzat között létrej<itt, a

Magdolna Negyeđ Program II lebonyolitásźra vonatkozó, az előterjesztés mellékletétképezo

Megbízási szerzodés módosítása, tekintettel arra, hogy a 20Lt. évi đöntést kĺivetően a Felek

között a szerzodésmóđosításľa nem kęriilt sor.

A felmerült k<iltségeket a 2OI1. évben tźľgyalt képviselő-testiileti eloteľjesĺés részletęsen

tagla|ta,j elen előterj e szté sben ezeket szöve gesen i smeľtetj tik.

2. Rév8 Zrt. á/1ta]1 2010. évben Íinanszíľozott és az Onkoľmányzat felé el nem

számolt ktiltségek bemutatása

A.) A Magdolna Negyed Pľogram II keľetében fetújításľa nettó 12.333.841.. Ft +

(25%) Áfa, tisszesen: 15.417.301,- Ft kłiltség kaľbantaľtásához nettó 864.098.. Ft + 25o/o

áfa, iisszesen 1.080.122..ľ.t költség merült fel egyes épiiletek felújításához, kapcsolódóan.

A költségek egy része a Dankó utca 1.6., Dankó utca 20. és Dankó utca 30. szátm a|atti

1akóéptiletek bérlőinek átmeneti, valamint a Dankó utca 16. és Homok utca7. szĺĺm alatti

lakóépiiletek bérlőinek végleges elhelyezéséhez szfüséges lakások felújításához

kapcsolódóan járutékos koltségként kerĹilt fe|hasznáiálsÍa az alábbiak szeľint.

- Kis József utca ].6. II. em. 1.6. végleges béľlakás felújítása;

- vízórátk,gäztervekteľvezési,engedéIyeztetésiköltsége;

- Elh e1yezés számára kijelölt lakások, helyiségek felméľése, bemutatása miatt a

felnyitás, Iezárás kĺiltsége;

- ,ł,tmenetileg hasznosított lakóépületekben eseti jellegtĺ őrzési feladatok e||átása;

- Mérőhelyekkialakításaközmű a|apszo|gźitatásbiztosításaérdekében;

A költségek másik része a Magdolna Negyed Pľogramban ľészľvevő éptiletek feliĄitásźů:roz

kapcsolódó járulékos koltségeket tartalmazza:

- A felrijításhoz kapcsolódóan átmeneti közműszo|gźitatás kimaĺadások miatt fózó-, és

fiitőbeľendęzések (olajradiáto r, hősugárző, főző|ap) biztosítása;

- PáIyázati köte}ezettségként 300 millió Foľintos éľtéket meghaladó beruházási

tevékenységek esetében fuggetlen tervellenőr hatósági díj a;

- Egyéb tervengedé|yeztetési költség, hatósági díj (gáztervek felülvizsgálata, BKV
megállóhely ideiglene s őńhelly ezésének költsége, stb.)

A felmerült költségek egy tésze aktiválható a felújított éptiletekĺe.

B.) A Dobozi utca l'9. és a Magdolna utca 44. szám alatti bérhá.zak függőfolyosó

felújítása soľán szükséges kĺkiĺltiiztetés kiiltsége, amely soľán mintegy 100 fő)

elhelyezéséľől kellett gondoskodni épületenként 3 hét időtartamľa. A felmeľůilt

iisszkiiltségek bľuttó összege 6.405.130 Ft.



C.) A Kesztyűgyár Kiiziisségi Ház ktiltségei

Rév8 Zrt. 2OI0. december 3t-igltĺttael a Keszt5nĺgyaľ KtizösségĺHáz iizemeltetési feladatait,

és szewezte a kĺizĺjsségi programokat az MNPII projekt keretében. A közĺisségi progľamok

kö1tségei az MNPII pľojektben kertiltek elszámolásÍa, a szeÍ\Iezéshez kapcsolódó feladatokat

Rév8 Zľt. megbízási szerzőďése szabźiyozta. A Keszt;nigyar tizemeltetési költségeit - bľuttĺó

f6g38489.. Ft - Rév8 Zrt. sajáú forrásból biztosította, a Józsefuárosi ÖnkormányzatzoL}.

đecembeľ 31.-iga költségviselésben nem vett részt.

A koltség k'lzfuőIag a ház izeme|tetéséhez kapcsolódik' nem tafta|mazza Rév8 Zľt-nek a

pľogram 1ebonyolításálhoz, illetve a Kesztýgyaľi pľogramokhoz kĺjzvetlenül kapcsolódó

bérj ellegű és anyagjellegű kiadásait.

3. Az e|számolás lebonyolítása

Fenti költségeket Rév8 Zrt. és aPéluigyi Ügyosztály ismételten részletesen áttekintette és az

egyeztetés alapján az e\szőlmolás technikai lebonyolításraaz aláhbíjavaslatot teszem.

Rév8 Zľt. elszámolási elemenként nyújtja be számláit az onkormáĺyzat felé, figyelembe

véve, mely költségek aktiválhatók, illeťve mely költségek nem aktiválhatók az onkormőnyzat

péĺzügyi rendszeľéb en. Az Áfa tartalom méľtékénekváItozálsa miatt az eredetiteg elfogadott

nettó értékek változni - csokkeni _ fognak, mivel nincs mód az elfogadott bruttó összeg

váitozására.

Az újbóli részletes ellenőľzés során 496.605.- Ft _ levonásľa keľült a koľábban elfogadott

összegből, mivel korábban már elszámolásra keľĹilt.

A.) 1'. szźtm|a

Az átmeneti és végleges cserelakások felújításával kapcsolatos költségek, melyek

aktiválható ak az onkormányzat rcndszerében. 257o-os źfiźtva| szátmít,ĺa, bruttó "l'5.4I7.30L.-

Ft.

2. szálmla

Az áúmeneti és végleges cserelakások felrijításával kapcsolatos költségek, melyek nem

aktiválhatóak az onkormźnyzatrendszerébęn.25%o-os áfáxal'szźtmíNa, bĺuttó 1'.o8o.I2f.-Ft.

B.) 3. szátml.a

Projektmenedzseri díj 2011. januar 1 és 2O|2. június 30. közötti időszakra, mely díj

megegyezik a Dobozi ltca ].9. és a Magdolna utca 44. szźlm alatti bérházak átmeneti

kiköltöztetésének ko1tségéve|,257o-os áfálval' szźtmíBĺa, bruttó 6 4o5 130 Ft.

C.) 4. szálmla

Keszt5nĺgyar iizemeltetési költsége ,25%o-os áfőtval szálmíNa, bruttó 26 938 489.- Ft

Fenti számlák értéke összesen bruttó 49.841'.042.- Ft.

A szt511,źnás rendjét, jelen előteľjesztés mellékletét képező Megbízási Szerződésmódosítás

taftalmazza.

A Képviselő-testtilet dontése a helyi ĺinkoľmányzatokĺő| sző|ő 1990. évi LXV. toľvény 2. $

(2)bekezdésén alapul.



Kérjfü a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadj a eI az atábbi hatfuozatijavaslatot.

Ha'rÁnoz.ł.Tl JAvASLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dtint' hogy

l.. a265t201I. (vI.16.) sz.határozat 1. a) pontját az tisszeg tekintetében az alábbiakľa
mĺidosítja: elismeri Rév8 Zrt.nekaz MNP II. projekt megvalósítása során felmeľült
kiiltségeit az előteľjesztés mellékletét képező ktiltségkimutatás szerint bľuttĺó

49.84L.0 42 Ft tisszegben.

2. a 45t20|2. (II.16.) számrĺ határozltálnak 2. pontját az z|álbbiakľa módosítja: a Rév8

Zrt-neka Magdolna Negyed Pľogľam II. megvalósítása során elĺsmert 49.841.042Ft

iisszegíĺ ktiltsé gének fedezeté t 2012. évben bĺztosítj a.

Felelős:
Hatĺáľidő:

Felelős:
Hatźlndo:'

Felelős:
Hataľidő:

Polgármesteĺ
AOIŻ. augusztus 29.

Po1gármesteľ
20L2. augusztus 29.

Polgáľmesteĺ
20If. szeptembeľ 1.5.

3. az Onkoľmányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltaľtalékon belůĺl az egyéb

fejlesztések céitaľtalék előiľányzatáú 49.84t,t e Ft.tal csökkenti és ezze| eryidejűleg
a kiadás tL604 cím dologi e|őirányzatáú 34.423,8 e Ft.tal, a felújítási e|őirányzatát
lS.4I713 e Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármesteľ
Hatráľidő: 20|f. szeptember 15.

4. a határozat 1. pontja alapján a 265t2011. (vI.16.) számú határozat 2. pontjáú

visszavonja, és-ezze| egyidejűleg elfogadja az e|őterjesztés mellék|etét képező

Megbízási Szeľződés 4. számú módosítását és felkéri a Polgáľmesteľt a
szeľződésmódosítás a|źńr ására.

5. felkéľi a Polgármesteľt, hogy azönkoľmányzat köItségvetéséľől szóló rendelet soľon

ktivetkező módosításánál a határozat|. pontjában foglaltakat verye firyelembe.
Felelős: Polgáľmester
Határidő : az önkofmá nyzat koltségvetésének soľon következő módosítása

A diintés végľehajtá sáúvégző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt., PéĺungyiÜgyosŕ$ly
I\

Budapest, zlIz.augusztus L6. 
"r.l,ik*mb. cégvezető lRév8Zrt.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

, ll 1 , ą .(

,/, ,fu,łł/ 7*-7
K.*u{,{{,,n^ /

Aljegyzó
ľü i] l.ll |j 2 I



Magdolna NegYed Program ll.

MEGBíZÁSI szERzŐDÉs ĺłóoosĺľÁsA !v

amely tétrejött egyrészrőt Budapest Főváros V!!|. kerÜlet Józsefvárosi önkormányzat

(székhety: ,|082 Budapest, Baross u. ó3-67. statisztikai számjele:. 15735715.8411-3z1-01

adószáma: 15735715-f-4z, törzsszám: 735715, bankszámtaszám:,t4ĺ00309-1of13949-

01oooooó, képviseti: Dr. Kocsis Máté Potgármester), mint megbizó - (a továbbiakban

Megbízó),

másrészről

a Rév3 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkiirűen Működő

Részvénytársaság (1o84 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszáma: 01-10-043548'

adószáma: 1z2g3oo5.2-42, statisztikai számjete: í2293005-742:0-114-01, képviseti: Somfai

Ágnes az igazgatóság etnöke és Atfötdi György igazgatósági tag) megbízott, (a

továbbiakban, Megbízott; Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek).

ktjzött a mai napon és he|,yen az atábbi fe|'tételekkel:

l. Preambulum

1. A Fetek a Jozsefvárosi onkormányzat Képvisető.testÜletének 89/2oo8. (ll. 27.) sz.

határozatával Budapest - Józsefváros Magdotna Negyed Program l|. (röviden: MNPI|.

program' vagy projekt) tebonyolítására vonatkozó megbízási szeződést ktittjttek

egymással, melyet fetek 3 atkalommal. módosítottak (továbbiakban: A|'apszerződés).

A Megbízó, mint projektgazda a Megbízottat, mint projektmenedzsert, a Budapest -

Józsefváros Magdolna Negyed Program ll. (röviden: MNP|I) program tebonyotításával a

program megval'ósításának idejére bízta meg.

A Rév8 1rt. aprojektmenedzseri fe|'adatokat ezen időszakban folyamatosan etl'átja.

Az A|'apszerződés 2010. december 31-ig rendetkezik a projekt menedzseri feladatok

tetjesítésérőt és azok elszámolásáró|., a 2011. évi folyamatos fetadatettátás miatt

szi.ikséges az Alapszerződés 5.4.2. pontját módosítani.

2. Az Atapszerződés 7. pontjában Megbízott kötelezettséget vál|'alt, hogy a munkáját

úgy tátja €[, hogy Megbízó a Támogatási Szerződésben váttatt kötelezettségeit a

szerződésben foglatt elvárásoknak megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja.

Megbízott kötetes volt a Megbízót hatadéktatanut tájékoztatni minden eseményről, mely

veszé|'yezteti/veszélyeztetheti a Támogatási Szerződésben váttatt szerződésszerij

tetjesítést.

Az MNPI| Projektben a Józsefvárosi Önkormányzat váltatta a Dankó u. ĺó., Dankó u.

2g.,Dankó u. 30. és Homok u. 7. épĺltetek fetújítását. A Rév8 Zrt. a Józsefvárosi
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Önkormányzattal foog. október 12-én kötött fe|'adat-etlátási szerződés keretében vát|'alta

a bértők átmeneti - a fetújítás ĺdőtartamára szóló . Vagy vég|'eges cserelakásba történő

ethetyezését, és ezen cseretakások fetújítási és karbantartási munkáĺt. .

A Rév8 7rt. a fe|.adat ettátásához bruttó 16.4g7.4f3.-Ft összeget előlegezett meg. Az

etvégzett feladatok tetjesítésének az etfogadásárót jeten szerződésmódosítás rendelkezik.

Rév8 Zrt. a többtetfeladatokért nem számot et többtet megbízási díjat.

3. Az Atapszerződésben a Felek köte|.ezettséget váttattak arra, hogy a Mátyás tér 15. sz.

atatt tétrehozott Közösségi ház hasznátata tekintetében egymássa|' külön szerződést

kötnek, az A|'apszerződés atáírását követően, 2o1o. 03. 31-ig tartó időszakra, továbbá,

hogy Megbízott a Mátyás téri Közösségi Házban fo|'yamatosan megszervezi az MNP|I

Programban vá|'ta|,t közösségi, kulturátis, szabadidős és oktatási tevékenységeket,

rendezvényeket. A Megbízott 2010. ápritis 1-tőt zo1o. december 31-ig továbbfolytatta a

közösségi, ku|'turá|'is és oktatási tevékenységeket a Kesztyűgyár Közösségi Házban és

működtetette a Kesztyűgyárat, mivel a tevékenység átszervezése 20,|1. január 1.tőt

va|'ósul't csak meg. Ad ezen időszakban fetmerütt többtetktjttségek - bruttó f6 938 489.- Ft

- etszámotásáró|' jelen szerződésmódosítás rendelkezik.

Fe|'ek a fentiekre hivatkozva az Atapszerződést az atábbiak szerint módosítják:

l!. Módosítás

1. Fe|'ek rögzítik, hogy a projektben váttatt MNPll Program fizikai tetjesítésének

befejezési határideje._zoll. május 16., az Atapszerződés pénzÜgyi teljesítésének

határideje: f017. szeptember 30.

2. Fetek az Alapszerződés 3.3.3. pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:

,,Megbízó és Megbízott között tétrejött előzetes megá|'lapodása atapján Megbízott a

Kesztyűgyár Közösségi Házat 2010. ápritis ĺ. és 7o1o. december 31. köztjtt Üzemeltette és

szervezte a közösséli, kutturátis és oktatási tevékenységeket. Megbízott ezen feladatok

ettátásáért jogosutt]az Üzemettetésset kapcsotatban felmerütt bruttó 26938 489,- Ft

köttséget Megbízó tetjesítésigazolásának kiáttítását követő 8 napon betÜl el'számolni. A

pénzĹigyi tetjesítésrát a Megbízónak tegkésőbb 2012. szeptember 30.ig kett

gondoskodnia. "

3. Az MNPlI Program megvatósítása során Rév8 Zrt áttat etvégzett további feladatok:

A Felek az Alapszerződést az atábbi új 3.3.5. ponttal egészítik ki:

,,3.3.5. Fe|,ek rogzítik, hogy a Rév8 Zrt., mint megbízott az MNPll program megvalósítási

szakaszában a Kí. alprogramjában szereplő, Dankó u. 16. Dankó u. 20. és Dankó 30.,

továbbá a Homok u. 7. sz, atatti épütetbőt kiköttöző takók átmeneti, ĺlletve végleges

elhelyezésének a fe|'adatát el|,átta. Megbízott az ennek során felmerÜlt, számlával igazolt

többtetköttségeit bruttó 16.4g7.423.- Ft-ot jogosutt Megbízó tetjesítésigazolásának

kiáttítását követő 8 napon belÜl e|'számo[ni. A pénzÜgyi teljesítésről a Megbízónak

tegkésőbb fo1z. szeptember 30.ig kelt gondoskodnia. Megbízott két számtát köteles

kiátl'ítani, az egyiken az aktivá|'ható - bruttő 15 417 3o1.. Ft, a másikon a nem aktivátható

ktittségek - bruttó í o8o 1?z.- Ft. feltüntetésévet. Megbízott a számták metté köteles

csatolni a kö|'tségek részletes tistáját.



3

4. A Fetek az Alapszerzodés5.4.2. pontját az atábbiakkal egészítik ki:

,,Megbízott 2011. január 1. - fo11. június 30. közötti időszakra összesen bruttó 6405

130,. Ft projekt menedzseri díjat jogosutt Megbízó tetjesítésigazotásának kiáttítását

követő 8 napon bettj|' e|,számotni. A pénzilgyi tetjesítésrőt a Megbízónak tegkésőbb 201z.

szeptember 30-ig kell' gondoskodnia. Megbízottat 20ĺ 1. június 30. és a projekt zárása

közötti időszakban további projekt menedzseri díj nem illeti meg''

5. Az. Al'apszerződés je|.en módosítássat egyÚtt érvényes. Az eredeti A|'apszerződés jelen

módosítással nem érintett részei változat|,an formában továbbra is érvényesek.

6. Jeten szerződésmódosítás atáírásához Megbízó Józsefvárosi Önkormányzat Képvisető-

testtjl'ete ............ lfo12. (.... ) számú határozatával hozzájárult.

Jelen szerződésmódosítás készĹitt 3 otdalon .... pétdányban, melyet felek etolvasás és

értetmezés után mint akaratukka|' mindenben megegyezőt jóváhagyótag atáírnak.

Budapest, f01f. ........

Dr Kocsĺs Máté
polgármester

Józsefvárosi Önkormányzat

Jogi szempontbót ellenjegyzem
Rimán Edina jegyző nevében és

megbízásábót:

dr. Mészár Erika

aLjegyző

Fedezet:....

PénzÜgyiteg ellen jegyzem :

Páris Gyutáné
pénzügyi Ügyosztátyvezető

Somfai Ágnes Atfötdi György
igazgatóság el'nöke igazgatósági tag

Rév8 Zrt.
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Pu pťo8rämhoz kapcsolodó íetriJĺtás| és karbantaľtás| kôltséeek

szá|lĺtó n€ve tzámla
gořsfámü Dátum Nettó Bruttó łlunkr leĺrása Vonattozô szerződés, vagy

łink' határozat

:saDviz Kft 4020ó1 2010.05.2( 247 suFŁ 3m18o Fr
/ar.ng u. 

'. 
|).l. 4. ę} |lĹL.

}.Üzembehelyezési, \tmenet| lakások szen.

:saDvÍz KÍt ,m2oó8 20í0.0zí5 ĺ8z 844 Ft 228 555 Ft

römô U. 18. |. í3.
v|llanycerelési és vizes
)€r€ndefési tárgyak
átvtssgátása' cserÉJe,
)zembehelyezése, Dankó utca
7. f'Ít. 4' bértő végleges
łlhetyezéséhez

3KKPEB 1(N3/201o. (v|.ĺó' ),
/gPB 94/20í0.(x.27.)

:saDvlz Kft ąiŻ0T2 20í0.oE.0: 4s? 11őFt 5ó5 í45 Ft
:rdéłyl u. 4. |l. 12. szám ätaŁtt

'akás karbantartási munkál GKKPEB ĺ3í8/20l0.(vll'14.)

lsaoviz Kft ąz071 20í0.oE.0! 1219 n3Ft 1 524741 Ft

;á3etvárĺ u.4. |l' em. 2ó-

'akás Íetújítxa végteEes
lthetylezéséhez CKĺ(PEB í04412010'(v|.í 6')

3saDüz Kft ąz07ź z0ĺ0'0B.25 zoó 265 Ft 257 831 Fr

Bókay J. utca 37' |. em. ĺ4.
3é1Észeti sze re lvé nyek

'ótláÉa, 
villänysze relés /gPB 335/20ĺ0.{|x.07.}

]sapviz KÍt a?075 20ĺ0.08.25 Z1 TTO Ft 27 Z13FL

vĺzórđtervezése,
engedélyeztetése,
fetgerelése ĺtmenetĺ takások sarz.

lsaovlz Kft ą?075 2010.08.25 374 ĄE1 Ft 468 Í0í Ft

lókay J. u. 43. |l. em. 6. szám
llatti lďcis fetújĺtasa átmenet
lthelyezéshez Dankó utca ĺó'
ll. em. 3. {tmeneti |,akások szez.

Ĺsaoviz Kft 20t0.1 1.02 9ó 4ó1 Ft .'20 57ó Ft

Bokay u' 31. szerelvényezés
átmeneti elhet}€zéshez
Dobozi utca t9' lV. em. 1. Jéri
Jánosné SoS-ben, nem tufüa
|dőben átvennf a Kisfalu ál,tal
kiutal'tMagdo|'na utca í2. fszt.
í ĺ /a lakást GKKPEB Íýĺó/z01 0.(v|l|. 31' )

Gapviz Kft ą20El 20ĺ0.Íí.02 ĺ 17 805 Ft 1Ą7 f56Ft

Tömő u. 17. |.em.11. szim
alatti tďás suerelvényezéq
üzembe helyezÉs a Magdolna
rtca 44. |l. em. í5. béĺtő
ltmeneti elhelyezéséhez /tPB 335/20ĺ0.ĺlx.07.l

csaDvĺz Kft 4f'2086 7010.11.021 1If 761 Fr 140 95ĺ Ft

;zlgetvári u. 4. |l. em. 24.

!ázf.Ités' és szellöztetés
ĺialakítasa Dankó utca 20. |.
ĺn. 8. végleges ehelyezéshez 3KKPEB .|o44l2010' (v|'l ó.)

lsanłiz Kft 402085 20ĺ0.í 
'.02

69 948 Fr 87 435 Fr

Dankó u. 7. fgt. 3. gázhátózat
ĺiépÍtése végteges elhelyezés
zámára Átmenetl lakłsok raea.

:saDvh Kft 402083 2010.ĺí.02 27 {XfFt 34 340 Ft

Bókay u. 43. fszt. 2. közművel
átv|zsgátása' cseľéJe, iizembe
hetyezes Dankó utca í6. l. em,
ĺ 0. átmełlet| ethelyezéshez \tmenetl lakások saez.

csaDv|z Kít 4)208t 2a10.11.Ú 59 ĺ89 Ft 73 98ó Ft

lókay u. 37' |' í4.
dllanysrerelĄ mérôhety
<|ataHtásával /ŕPB .l

lsaovts Kft 402094 m1a.11.29 2E 540 Ft 35 675 Ft )an|(t u. 7. fszt. 3. sázkésdtld Jr\N,eö fuö4 l zuB. (xÍl. ĺ 5. }

'sapvlz Kft (kp) 976916 2010.10.12 T) 471 Ft 99 339 Ft lókayu.3ĺ. fszt. ó. szeretvÉrr 3K|(PEB í546l20í0' (vl||.31. )

sapvb Kít 30ĺ93í8 zrlĺJ'.0f.19 22ó óĺ0 Ft 283 2ó2 Ft

Bókay utca 43'||.em.7' takások
3ázkésztiték javĺuĺsa, v|zes
re rendezési tárgyak javitasa'
seĄe átmenet|
lthelyezéshez Átmenet| lakások szez.



csäDviz Kft 4020í2 20ĺ0.03.2( 9 53ó Ft í1 920Ft csőt'ŕjrés mĺatt| helvľeá{litiis \tmEnet' takiłsď szerz,

Csaovĺz Kft 4iJ2c61 20ĺ0.04.0' 73 837 Ft 9ZZ96Ft

Dankó u. 7. fszt. lires
takísokban vlllanyboJter
felhelyezése átrŤ enet'|
elhelyezése Átmenet| takások szerz.

(armo.vill Bt 196246 20ĺ0.1z'Jc 300 5ó3 Ft 375 704 Ft

s:.ĺgetvađ lakásokba
etektromos mérőhetyek
kiatakítiłsa Atmeneti lakások szerz.

(armo.vlI Bt 19624a 2010.12.06 t?fSTaFt í53 588 Ft

jzletheýĺsé g etektromos
nettékmérő helyének
(|Éláłĺtása, mérőóra
.elszeľelése

MNP || ý.eE.

Karmo.vĺtt Bt 19624{. 20ĺ0.(b.2( 1ó3 353 Ft 204't91 Ft

}okayJ. utca 3Z l. em. ĺ2.
akás etektromos meltékmérő
telyÉnek kĺalakĺtasa' meľóóra
'elszerelése Átmenet| takások gez.

(armo.vĺ[l Bt 'r9623t z010.0ó.1ó 1ó0 000 Ft 200 000 Ft

Bókay u.43. ||. em' 7. lakás
3 lektŕoÍnos mellékmérŰ
relyÉnek kia|akĺtása, mérőóra
|elszerelése Ątmenetĺ |'akások srerz.

t'{ocsir-Budai Bt 69Ą708 2010.o9.21 50 000 Ft ó2 500 Ft )ankó u. 7.Íďt3. festés pot [tmeneti lakások szez.

ńocsár.Budai Bt 694701 2010.0ó.í6 28 000 Fr 35 000 Ft

)ankó u. 7' fszt. .!res

'akásokban a tetőfetjáÉ
'ezáńsa ĺtmenetl lakárď szez.

\Áocsár.Budai Bt 34188{ z0ĺ0'0í '21 335 t8í Ft Ą19 2?]6FL

)ankó u. 7. fsft.i Üres
akásokban festés,
lblakpárkánwk kf atakítása \tmenet| lakások szerz.

!1ocsár-Budai Bt 341 893 z0ĺ0'05.11 748 1í5 rt 935 ĺ44 Ft

Dankó u.7. fszt.3. véĺleges
ethetyezéshez festés, miłzolás,
e[ektromos munkák Atmeneti lakások szerz.

(éményjavító kft. 56284,1 a'10'ĺ0.2c 45 m0 Fr 5ó z50 Ft
K|ss Júzsef íó. |l. íó. kémény
végt' Elhelyezéshez ĺ044120ĺ0.(V|.ĺó.)

;Z*BAU Kfr 7982701 20ĺ0.í0.29 z31E 623ťt fE9Bf79 Ft

Kts Jóxef Íó. l|. 1ó. komolett
|etúJÍtás végleges
rlhelyezéshez t. 1044t2010.lYt.16.l

sZ-BAU Kft 798TtU 2o10.12.17 4ó0 000 Ft 575 000 Fr iziqetvárĺ u. 4. l. í3. festés. n Ątmeneti lakások szez.

;z-BÁU Kft 79Bn03 2010-11.26 9ĺ9 í56 Ft I 148 945 Fr

KÍss Jĺízseí 1ó. ĺ|. íó. komptet|
|'etÚJitłás vegteges
rlhetpzéshez lt. lo44lz0ĺ0. (vl.1ó.)

Karmo.vlll Bt 5ĺ7ó8c 2009.04.15 66 u9 ŕt 63 3í? Ft
lókay u. 37. ||. íó.
ńltanyszerelés Ątmeneti lalĺások szerz.

z'ánéka Bt 39051( 2010.08.01 16 800 Ft 2í 000 Ft !ókay J- u. 37. 1. em. 9. zÄr (tmenet| lakások szez.

táńéka Bt uTfz4 2010.O2..1t 52 000 Ŕ ó5 @o Ft

röm6 u' íó.||.em.|.' Rtikk sz'
'l. 21.' Bóil<ay J. utca 43. |}. 7.
Ĺár Ątrneneti |akások szerz.

!ártÉkä Bt 390512 2.010.@'u 24 mO Fr 30 000 Fr ,|ą!u- 42. árgerc|és
|łNP l| szeľz. / Ätmenet|
lalafook

Zártéka Bt u706a 2010.oĺ.2c 3ó 800 Ft 4óm0 Ft
Köris u. 17lb' Práter u. 5ĺ.
zárjavítiis

|,lNP |l ýzerz. / Átmeneti
,aldsok

tártéka Bt 135752 zĐ1o.M.2t 40 000 Fr 50 000 Ft
lofiay 37' vĺg 39.' Danki utca
l0. árjavítas

ilNP || szeľz' .| Ätmenetl
akások

ráítéka Bt í3'/8f 2010.05.07 1E 0Ü0 Ft ó0 000 Ft
]ókay u. 37. 2 lakás
|elnyitása' zárcserc

\łNP |l szerz. / Átmenetĺ
takasd(

láľtéka Bt 3ó57ó9 zo10-o7.2t 33 ó00 Ft 42 000 Ft
szigetvárÍ utca 4. käputeleÍon
iavítas

|ńNP l| szerz. / Átmenet|
,akasok

Iártéka Bt 85í 585 z0í0.08.3í ĺ2ó í00 Ft 157 625 Ft
Dankó utca 7. kaputelefon
*erelése, úJ készü|ékek

|,lNP |l széĘ' / Átmenet|
8kások

!ártéka Bt 8s1&t0 f010-í0.05 f1 896Ft 27 t70Fr }ókay J. u' 37. zárcserc
MNP 11 szerŁ / Átmenet|
lakások

Zártéka Bt 851E,4,2 20í0.1o.05 f9f3zFt 36 ý|o Ft römő utca í7. zárcserc
|'tNP ĺ| suen. / Átmeneti
akások



Zártéka Bt 85í841 2010.10.0: 24896Ft 3í 12o Ft lókąy u. 31. zárcsere
rĺNP |lszerz. / Átmeh€t|
akások

vJv Kft í343ó1! 2;010.11.2i 12 538 Ft 15 ó7J Ft |Á1z' f|x rács le és fet
|tNP || żerz. / jĺtmenet|

lakások

ýJv Kft 13r'36f5 z0í0.12.0í 1ĺ 736 Ft 14 670 Ft |'ĺí2. fix rács le és fel
UNP ll sEerz. / Atmenett
takások

VJV Kft f010.1f-21 í2 931 Ft 16 164Ft iÁĺ2. íĺx racs le és fel
MNP il szerz. / Átmenet|
takások

Pđmfest 8 ĺ24 Ft ĺ0 ĺ55 Ft |.esték !Ér[őnek, Práter 20/a
|tNP || szerz' / Ätmeneti
akások

Csapvlz Kft 30ĺ934ć 2010.t2.1 í03 ó9E Ft ĺ29 ó23 Ft )ankó u. 30. lefataałs ńNP || szeE.

r-luxus Kft f4Ąlzo1( 201 0.10.2: t05 000 Ft 131 250 Ft
Kĺsfuvaros u. 8. méró
átÍrclyezése {NP ĺl szenz.

t'larket Zrt 1943 20ĺ0.l1 '3( Í2ó 000 Ft í57 500 Ft ) dD ajtocsu|(o felsuere|'ése |ílNP || gzeE.
iebheýi Sándor 73874J 20í0.10.2( ĺ0o 000 Ft 125 fiXt Ft \N | 5Z' Ylĺ.tan},szeretes iłNP ||szerz.
/JV Kft ĺ343ó34 zo10.12.ü 1Ą?50Ft 17 813 Ft ^ujza U. 14- z db a'tó ny|tása |ÁNP |l szerz.
\uchan 1Z544Ft í5 680 Ft I oo raorafor, I oD rezso vlNl, ll szerz-

łnn í3ó 000 Ft Í70 @0 Ft
{o db rezso a (akóknak'

;ázfelúJĺtási munkák Ídejére |ilNP Íl ýrerz.

c.saĺe Kft 4ó9! 20ĺ0'ĺ0.0, 79 9Z0Ft 99 900 Fr
|0 db otajradĺátor, takóknak
Eázfelújítás iĺĺejére MNP ll szerz.

ilryzRT 90167493 20ĺ0.ĺ0.2ĺ 98 qlo Ft 12f 500 Ft
Nagyfu\raros u' 2.b. megát|'ó

slhelyezés lłNP l| sEerz'
Ąntvälszem Kft 974p34 20Í0'í1.e 153 080 Ft 19í 350 Ft BókaV u. 37. őrzési feladatok UNP ll szeE.

r.5Z.TÍizvédelem 571ns29 7010.11.21 so 000 Fr ó2 500 Ft
ĺÜzvedelem dok. Eng tervhez,
'-tJrta 14- $NP ll szerz.

:onsensus Bt 571201( 2010.99.2: 980 000 Fr í ?25 000 Ft Sáztervek fetÜlvÍzsgálata t{NP ll szerz.
'vĺzmÚvek 9025846i 20í0.05.ĺ: T8'!ÍJFt 9 800 Fr tervel(enörzes ńNP l| szerz.

Szabadi J\,{rjterem 37194i fo10.11.29 ĺ 380 000 Ft í 725 000 Ft :ervelteňör ńNP || sąeru.
F.Viznűvek 90z5u6i 2010.05.í3 7 84./JFt 9 800 Ft Jďll(o u. 33. terYetlenÔEés ńNP || szez.
.Vizmävek 902564ó9 2010.05.13 7 840 Ft 9 800 Ft Jljza u. 14. tervettenorzes \,fNP ll szea.

..vĺzÍÍt.ivek 9025823ĺ 2010.05.ĺ0 4 3ó0 Ft 5 450 Ft :erve|'tenözés \łNP || szerz.

;.Vizmüvek 90258232 20ĺ0.05.ĺ0 4 360Ft 5 450 Fr

.|agýuvaros u. f,b.
Bľvellenőľzés ltNP |l szerŽ'

.vrzmuveR 9025E2291 2010.05-1( 4 3óo Ft 5 450 Fr ,Elgoolną u. 44. teryetlenorzeĺ tÁNP ll szerz-
Í3 .l97 9lE Ft 16 497 423 Ft

u' .il' és Dobozl u.



.ujza utca 14. 9025E4ó! 7U( 980( teľvellenôr.és Fővárosl Vĺzmiivek

AI^8SB 5722529
5000( ó25ü

tüzvéde]mI dokumentác|ó
tervezés Terverđ 9ol

iłagdolna utca ĺ2' fszt.
jztethelviséĺ

^}áBLA.7 
19ôf45

1?f87( 15358ĺ elektromos mettékmérö
Kaľmo.vill Bt'

tlagdotna utca 44. AB7&B 32ĺ942 í5000( 18750( tervellenőrzés Szabad| l'lűterem Kft.

1943t2010 z5z0l 3ĺ50( behúzókar Market Zrt.

]005-í1201o
r 9600( 2450Éi. 3ázhátózat felújĺtási terv

felülvĺzsgálat, engedélyeztetés Consensus Bt,

|{agyfuvaros utcą 2/b 1943ĺ2'010 25201 315ü behúzókar Market Zrt.

)0057to10 19ó00( z45cp/.
g&hátózat fetújítasi terv

felĺitvtzssátat. enoedélveztptés Consensus Bt.

Szerdaheýi utca 13' 902582'31 43H 545t teľeIlenőrzés Fóvárosi Vĺzmr]vek

1943t2010 zs20{ 3150( behrlzokar MaÍtet zrt.
izerdaheýi utca ĺ8. ||. em. 27. IMELA.7 19óz4ó 9348! 1 íó86 elektÍomos mellékrnérô Karmo.vĺtl Bt.

iz|getvári utca 4' |. em. í3.
CoBSB 79877M

4óooft 575m
födémcsere utáni hetyreállítás

festés' mázolás Sz-Bau KÍt.

;z|getvári utca 4. |l' em.2ó. LJ9sA04o207ĺ 12197T): 15f474 felúlĺtás végteges csapvíz Kft.

L|95A040208ó 112761 1ffií MEo-átadáa Csaovĺz Kft.

Lr9SAO402075 2177a z7:f1: csapcś€rÉ Gaovĺz Kft.

szigewáń utca 4. ll. em. 28. Ą,úELA-7 19ó24ó 9018: 11f7fl etektrom06 ĺnetlékméró Karmo-vĺl't Bt.

Ti'mő utca 17. |, em.11 LJ9SAO4{}2087 1ĺ780l 147251 ijzembe helyezés, karbąntartás Csapvĺz Kít.
ľłimő utca í8. |. em. ĺ3' !J95A0402072 1E234 tr855l v|llanyszeretés, és vlzes Csapvĺz KÍt.

1541730'

;

I

I

i

!

Nem aktÍválható
Bókav J. utca 3í. fý't. 6.. )VE-D 85í841 24891 3ĺ'|2( zarszeretes Zártéka Bt'

BókayJ. utca 37. |' em. 9. DVE-4390510 ĺó80| 2ĺ00( zárszerelés Záńéka Bt.

lókayJ. utca 37. |. em. í0. DY7E.D ĺ35752 ĺ3ó0( í700{ zarszereles zártéka Bt'

]ókay J' utca 37. l. em- 14. Dr7E-Đ 851E4o 2í89l znTl zarszeretes zártékä Bt.

]ókayJ. utca 37. |1.15. DY7E.D í35788 2960( 370ü zárzerelés zártéka Bt.

!ókay J. utca 37. ||. 22. )wE.D í35788 í840( 23ffi zárszerelés zártéka Et.

tókay J- utca 43. tl. em. 7. )wE-cu71fz4 ĺ360( 17W, zárszere1és zánéka BL
)ankó utca 30. fszt. iih. )Y7E-D 135752 ĺ ó00( 200ü lezárás Zártáka Bt.

)ankó utca 30' |. em. í5. í6{xx 2000( hatóság| felnylas zártéka Bt.

Körís utca ĺ7lb |. eíÍ|' ĺ3. )vE-c u7065 f1201 2ó5o( zárszerelés zártéka Bt.
Magdolna utca'lZ, fszt,
iiztetheMsé! :o8sB ĺ343ó42 íz93, '1616. f|x ĺács te. és v|sĺzaszerelés

vJV Kft.
$aĺdolna utca 12. l. í5. :o8sB 1343ó14 1253i 1567: í|x rács te. és visszaszerelét vJv Kít.

c08sB .| 343ó25 71711 .|Ąô7( fix nics le- és vtsgaszerelés vJV KÍt.

)ÍCý Út42.l- €m. 4. )r'E.A3905í2 f4o0l 3000( záľszere[és Zánéka Bt.
>ráter utca 20la l. em. 5. 8ĺz ĺ0í5! festék Primfest Kít.

'ráter utca 5í. ll|' 3. )wE-c 647065 ĺ5ó0( 19!iq záÍVere[és Zartéka Bt.

,Y7E.cuTzfĄ 1200{ 150ü zárszerelés Zártéka Bt.

izigetvráń utca 4. ||. em. 24. )Y7E.c 3ó5769 33ófl 4200( záľszerelés zártéka Bt'
r.imő utca ĺó. l|. em. 1 ,YTE-CU72Z4 22ą| 2E00( zárszerelés zártéka Bt.

D\ŕ/E.D E5ĺB42 f9231 365.{ záľszeretés záľtéka Bt'
ŕiĺ utca 39. íszt. íí. )Y7E D 13575? ĺ04fl ĺ3o0l zárszere[és Zártéka Bt.

12j,ł í5ó8'| l dD radlator' ] db ľ€zso ĄUchan

t3ó0ü '|i00ü
{0 db rezsłí a lakóknak,

1ázfďúj|tási munkák idejérc \nno-Store

7992;1 999q
í0 db ohjradlátor' takóknak
gázďelújítás ĺdelére iSale Kít

9800( íz25o(
Na3yfuvaroo u. 2'b' megátłó
9lhelyEfés BIfl ZRT

Í5308( ĺ91350ĺBó|Gy u. 37. örués| fetadatok Ąngyalszem Kft

' 
0E0 ĺz2 Ft



15 321 340 Fr ĺ9 ĺ55 4z5Ft,

21 550 791 Ft


