
iffii ""'ľľĽlĽ*:ľffľ,^. 
3i Jĺ

ig -- Képviselő.testlileteszámáľa 
---_1,

Előteľjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető lP.lév9 Zrt.

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20|3. szeptember 18. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat fedezet binosítására a Corvin Sétĺíny Progĺam lebonyolításával
kapcsolatban

A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásźůtoz miĺósitett szavazattöbbség
sztikséges. 
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vilem{nyezi x 
t

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatáĺozati javaslat abizottság szźlmźlra: a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
a Képviselő-testÍ'iletnek az előterjes ztés meglćrgyalźsát.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Corvin Sétany Progľam projektmenedzseľi feladatait a Rév8 Zrt. |átja el a Józsefuĺárosi
Önkormányzatta| 2OO5. 05. 10-én létrejött Rehabilitációs és Vagyonkezelési Szerződés
a|apjźn. A szerződés szabźilyozza felek feladatait a program megvalósítása során, illetve
meghatározzaRév8Zrt.,míntVagyonkezelő,haviáta|anydíját.

A đíjazás a feladatok nagysźrya a|apjan kęrĹilt megá||apításra, ennek váItozésa során keľiilt az
ata|arrydij több ízben a]<tua|izá|ásra. 2013. januĺĺľ I-tő|, a Képviselő-testĹilet 46112012.

CXII.19.) szźmluhatfuozataa|apjánRév8 Zľt. havi áta!ánydíja 100 000.- Ft + Áfa.

A Képviselő-testület a269120|3. (VII.17.) szźtr.ĺńhatźtrozatźxal űgy döntött, hogy a Corvin
Sétlĺny Program egyes köztenileteit a Corvin Zrt-ve| együttmfüĺidve saját beruhfuásában
megépíti. Abęnlházások előkészítését és lebonyolítását Rév8 Zrt. végzí.
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il. A beteľjesztés Índokolása

A Corvin Sétany Program közterĹilet programjának folyatása kapcsán Rév8 Zľt-re tcĺbblet

feladat hárul, melyet a jelenleg érvényben lévő 100 000'- Ft + Áfa áta|ánydíj nem fedez. A
szĹikséges többletfede zet bińositása a Képviselő-testtilet hatásköre.

III. Tényállás

A Képviselő-testĹilet a269l2OI3. (VII.17.) számil'hatfuozataszerint az onkormźnyzataPrätet
utca Futó utca és Leonardo da Virrci utca kcjztjtti szakaszźú, illetve a Leonaľdo da Vinci utca
Práter utca és Üuoĺ ĺt közĺjtti szakaszát építi meg Abenhazásra az onkormányzat mintegy
nettó 80 000 eFt-ot biztosított, egyben felkérte Rév8 Zrt-t a beruházźts, illetve az a|.lhoz
kapcsolódó előkészítési munkĺák lebonyolításara, továbbá a szfüséges közbeszeľzési
elj arásban való kcjzremfüödésre.

IV. Jogszabá|yĺktirnyezetismeľtetése

Magyarországhe|ý önkormanyzatairő| sző|ő 20|1. éví CLXXXX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 1. és 5. pontja szerint ,,(5) A kerületi önkormányzat feladata
kültjnösen: I ' a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és územeltetése; 5. helyi
telepiilésrendezés, településfejlesztés;,,. A Képviselő-teshilet döntése az M.ötv. 41. $ (3)
bekezdésén és 107. $-an alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet 26912013' (V[.17.) sztlmi hattrozattlban foglaltak végrehajtása
érdekében az onkormźnyzat és a Corvin Zrt.kozotti megállapodás alá'írása folyamatban van.
A megállapodás szerint a közterület építési kötelezettséghatźndeje 20|4. junius 30., mely
hatĺĺľidőig Rév8 Zrt. az a|ábbi feladatokat |átja e|:

- Múszaki dokumentáció cisszeállítása, szakmai egyeztetések lefolýatása, sziikséges
engedélyek, hozztýźralások beszeľzése, beszer eztetése,

- Kozbęszęrzésidokumentáció ĺjsszeál|itźsa, részvéte| akozbęszęrzési eljarásban

- Szeľződéskötéselőkészítésenyertesajánlattevővel

- Kivitęlezés lebonyolítása

- Atadás-átvételi eljáľások lefolytatása, forgalomba he|yezési engedély beszęrzése
Önkoľm an y zat nev éb en e|j fu v a

Fenti feladatokat az onkormźnyzat és a Rév8 Zrt, kozott meglévő, a Corvin Sétĺĺny Program
lebonyolításiáľa kĺitĺjtt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szeľződés tartalmazza.

Az előzőekben ismeľtetett feladatok maradéktalan e||túása érdekében Rév8 Zrt.
átalźnydijźnak emelése sztikséges - 1 fó pénnigyi-műszaki projektmenedzser, és 1 fó
projektasszisztens munkabéľének és jarulékainak kifizetése, illetve a mtíszaki dokumentáció
összeállításanak költségei - havi 1 370 000.- Ft + Afa összegre 20|3. október l-jét('| 2014.
június 30-ig. Ezt követőeĺazźtalánydíj ismótcltcn 100 000.- Ft + Afa.

vI. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés célja, hogy a Képviselő-testiilet 269/2013. (V[.17.) szfurlí határozat szerinti
köztenilet felújítási munkakĺa vonatkozó önkormányzati vállalások teljesiiljenek.

A Képviselő-testĺilet 46112012. (XII.19.) számllhatározatźwal RévS Zrt. részére 2013 évben
1f00 000.- Ft + Afa (100.000.- Ft + Afa/hó) összeget biztosított a Corvin Sétany Program
megvalósításźryalr kapcsolatos feladatok e|Iátására.20|3. október 1-jétől 2lI4.jrlnius 30-igaz
tńalźnyđij 1.370.000.- Ft +Afa/hó összegre töľténő emelésének fedezetének biaosítása



szĹikséges _2ot3' évben 3.810.000.- Ft + Afa (amárbiztosított 1.200.000.- Ft + Áfa összegen
felül), 2074 évberl8.820.000.- Ft + Áfa. 20|3. évben a díjemelés fedezeteként javaslom
megjelölni a 11603 címen tervezett Corvin Sétany Kft kozterulet felújítása e|óirźnyzat
maradvĺíny át, 20 I 4. évre eLőzetes kötelezettség vállalás szĹikséges.

Kéremaza|tlbbihattrozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoz,ł.TI JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dtint hogy

1. a Corvin Sétany Program lebonyolításfua 2005. május 10-én aIźirt, Rév8 Zrt. és a
Józsefuarosi onkoľmźnyzat kĺjzĺjtt létrejott Ręhabilitációs Vagyonkezelési Szerződés
áta|źnyđiját - cinként vźilalt feladatként - 2013. október |-tőI20|4. junius 30-ig 1

370 000.- Ft + Afa/hó összegre módosítja.

Felelős: Polgármester

Hatĺĺridő: 2013. szeptember 18.

a) ahatźrozat l. pontja szerinti szeľződésmódosítás fedezetétil 2013. évben a 11603

címen tervezett Corvin Sétĺíny Kft köZterĹilet felújítása előirányzat maradvarrytńjelöli
meg 4.838,7 e Ft tĺsszegben, 2014 évre éves szinten a helý adóbevételęk terhére

l|.201,4 e Ft-ra előzetes kcjtelezettséget vállal önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzat|<ladás 11603 cím - önként vá||a|t

feladat - Corvin Sétány Kft kĺjzteriilet felújítása felújítások e|oirźnyzatő| 4.838,7 eFt-
ot átcsoportosít ugyan ezen cím dologi kiadási önként vállalt feladat
e|óirźnyzatźra.

Felelős: Polgáľmester

Hataľidő: 2013. szeptember 18.

elfogadja az előterjesztés mellékletétképező Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés
módosítását, egyben fe|hata|mazza aPo|gźlrmestert a szeruődésmódosítás a|áírásźĺra.

Felelős: RévS Zrt. mb. cégvezető, Polgármesteľ

Hatríľidő: 20|3. szeptembeľ 18., a szerzőđés módosításanak a|źfuása 20|3.
szeptember 30.
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4. felkéri a Polgármestert, hogy a hatźrozat 2. pontjában foglaltakat az cinkormányzat
költségvetésének kĺjvetkező móđosításáná| és a 2014. évi költségvetés tervezésénél
vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ

Hatźndő: az önkormźnyzat kciltsésvetésének következő módosítása és a2014. évi
k<iltségveté. ĺ"*""é," 

-

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: |'., 3. pont esetén Rév8 Zrt.,
Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály,2.,4. pont esetén Pénziigyĺ Ügyosztály.

Budapest, 2013. szeptember 6.

Csete Zolitán
mb. cégvezető

Törvényességi ellenoľzés :
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából ť^,

ŕ łn ĺô,\i f laÍ tĺ? -ł '/ Ą. éť,tľtf V ń!/eűťV ,- 
/il ő,.l,ĺéWB"l*u /

a|jegyző /
201J S/!Pr rJ $



1

Corvin . Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés

módosítása

amely tétrejött Budapest Főváros Vl|l. kerĹjlet Józsefvárosi onkormányzat,
(székhety: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., statisztikai számjele: 155080097511.
3f1 -01, adószáma: 1 55 08 009.f-42,
képviseti: dr. Kocsis Máté polgármester) (a továbbiakban Önkormányzat),

másrészről

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen M|Jködő
Részvénytársaság (1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma: 01.10-
043548, adószáma: 1ff93005-f-4f, statisztikai számjele: 12293005-7420-114-01,
képviseti: Somfai Ágnes igazgatóság elnöke, Atfötdi György ĺgazgatósági tag) - a
továbbiakban, mint Vagyonkezelő, továbbiakban mint Felek közcitt a mai napon és
helyen az alábbi fettétetekket:

1. Felek a közöttijk létrejcitt, a 2005. május 2-i módosítással egységes szerkezetbe
foglalt, az egységes szerkezetbe fogtatást követően többször módosított Corvin -

Szigony Projekt Rehabititációs Vagyonkezelési Szerződést (RVSZ) az atábbĺak
szerint módosítják:

z. A szerződésnek a Vagyonkezelő díjazásárót szótó 14.4. pontjának utolsó
bekezdése az alábbĺak szerint módosul:

,A Vagyonkezelő éves bérindexek figyelembevételével számított, 2013.
januór 1. napjátóI érvényes 100.000.- Ft + a mindenkor hatóIyos mértékíi
ÁFA. összeg(i havi itatánydíját az atóbbiak szerint módosítjók:

A havi átalánydíj nettó értéke Havi Nettó Ft

2013. október 1-től.2014. j(lnius 30-ig 1.370.000.-

2014. j(llius 1-tőI 100.000.-

3. Az. RVSZ jeten szerződésmódosítással nem érintett, egyéb rendelkezései
változat[anok.
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4. A szerződés módosításához Budapest Főváros Vll!. kerijlet Józsefvárosi
Önkormányzat Képvisető.testÜlete a ....l2013. (.... ) számú határozatával
hozzájárult. A szerződés módosításához a Rév8 Zrt|gazgatósága a.../f013. (.......)

számú határozatával hozzájárutt.

Budapest,2013.

Budapest Főváros VlI|. kerÜtet
Józsefvárosi onkormányzat

képviseletében

dr. Kocsis Máté

po[gármester

Rév8 Zrt.

képviseletében

Somfai Ágnes

ĺgazgatóság elnöke,

Atfötdi György

igazgatósági tag

Jogi szempontbót ellenjegyzem :

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika

atjegyző

Fedezet: .... dátum: Budapest, 20,ĺ3

PénzĹigyi teg eltenj egyzem :

Páris Gyutáné

pénzügyi ügyosztátyvezető


