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Városrehabilitáci618 Zrt. Mérleg, Eredménylömutatás 2012. 

Statisztikai szán\iel: 11715492-7ll2-ll4-0l 

Cégjegyzék száma: 01-10-046561 

MÉRLEG ,,A" változat- Eszközök (aktívák) 
adatok E Ft-ban 

r ssz. l A tétel megnevezése 2011.12.31 
Előző év(évek) 

2012.12.31 
módosításai l 

a. b. c. d. l e. 
l A. Befektetett eszközök (02+10+17. sorok) o l o: 

• 
2 IMMATERIÁliS JA VAK (03-09. sorok) o l o 
3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke l 
5 Vagyoniértékűjogok l 
6 Szellemi termékek l 

l 7 Üzleti vagy cégérték l 
8 Immateriális javakra adott elölegek 

-~ 

9 lnunateriális javak értékhelyesbítése 

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK lll-16. sorok) ol o -
ll Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok l -
12 ~üszakiberendezések,gépek.járművek 

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

14 Tenyészállatok l 
15 Beruházásokra adott előlegek l -
16 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

17 
III. BEFEKTETEIT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
(18-25. sorok) 

o o 

18 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ! 
19 T artósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ! 

20 Egyéb tartós részesedés ·-
l 21 

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló l l vállalkozásban 

22 Egyéb tartósan adott kölcsön 

23 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír l 
24 Befektetett pénzügyi e~-zközök értékhelyesbítése ·-1 i 
25 l Befektetett pénzügyi eszközök értékelés i különbözete l l 

PH. 

vezérigazgató 



Városrehabilitáció18 Zrt. Mérlcg, Eredménykimutatás 2012. 

Statisztikai számjel: 11715492-7112-114-01 

Cégjegyzék száma: 01-10-046561 

MÉRLEG ,,A" változat- Eszközök (aktívák) 
adatok E Ft-ban 

Ssz. A tétel megnevezése 2011.12.31 
Előző év(évek) 

2012.12.31 
módosításai 

a. b. c. d. e. 
26 B. Fo .-gó eszkijzök (27 +34+42+48. sorokJ 23172 16992 
27 I. KÉSZLETEK (28-33. sorok) o o 
28 Anyagok 
29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 
30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 
31 Késztermékek 
32 Áruk 
33 Készletekre adott előlegek 
34 n. KOVETELFSEK (35-41. sorok) 22523 13 796 
35 Követelések áruszállításból és szolgáJtatásból tvevök) 
36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

37 
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 

22022 13 554 
vállalkozással szemben 

38 Váltókövetelések 
39 Egyéb követelések 501 242 
40 Követelések értékelési különbözetc 

l 41 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 
42 III. ERTÉKPAPÍROK (43-47. sorok) o o 
43 Részcsedés kapcsolt vállalkozásban 
44 Egyéb részesedés l 
45 Saját részvények, saját üzletrészek l 
46 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok l ! 
47 !Értékpapírok értékelési különbözete 
48 IV. PÉNZESZKÖZÖK (49-50. sorok) 649 3196 
49 Pénztár, esekkek 
50 Bankbetétek 649 3 196 

51 C. Aktív időbeli elbatárolások (52-54. soroki 3055Í o 
52 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 055 
53 Költségek, ráfordítások aktfv időbeli elhatárolás 
54 Halasztott ráfordítások 
55 Eszközök összesen (01+26+51. sorok) 26227 16 992 

PH. 

vezérigazgató 

2 



Városrehabilitációl8 Zrt. Mérleg, Eredménykimutatás 2012. 

Statisztikai számjel: 11715492-7112-114-01 

Cégjegyzék száma: 01-10-046561 

MÉRLEG ,A'' változat- Források (passzívák) 
adatok E Ft-ban 

Ssz. A tétel megnevezése 2011.12.31 
Előző év(évek) 

2012.12.31 
módosításai 

a. b. l c. d. e. 
56 D. Sa.iá t tőke (57+59+60+62+63+66. sorok) l 8 426 8 529 
57 L JEGYZETT TŐKE 5 OOO 5 OOO 

l 58 
54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés =±-névértékben 
ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FrZETETT TÖKE 

-

59 (- ) 
60 III. TŐKETARTALÉK 
61 IV. EREDMENYTARTALÉK 543 3 426 
62 V. LEKÖTÖTTTARTALÉK 
63 VI. gRTÉKELÉSI TARTALÉK (64-65. sorok) 
64 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 

l 65 Valós értékelés értékelési tartaléka 
66 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 28831 

'--
103 

67 E. Céltartalék (68-70. sorok) o o 
68 Céltartalék a várható kötelezettségekre 
69 Céltartalék a jövőbeni költségekre 
70 Egyéb céltartalék 

·f ' 71 F. Kötelezettsé_gek (72+ 76+85. sorok) 17158 8 463 

72 L HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (73-75. sorok) o l o 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
l 

73 
szemben 

74 
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 

l 
lévő vállalkozással szemben 

75 
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben -

PH. 

vezérigazgató 

3 



Városrehabilitáció18 Zrt. Mérleg, Eredménykimutatás 2012. 

Statisztikai számjel: 11715492-7112-114-01 

Cégjegyzék száma: 01-10-046561 

MÉRLEG ,,A" változat- Források (passzívák) 
adatok E Ft-ban 

Ssz. A tétel megnevezése 2011.12.31 
Előző év(évek) 

2012.12.31 
módosításai 

a. b. c. d. e. 

76 
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETI'SEGEK (77-84. o o 
sorok) 

77 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 
78 Átváltoztatható kötvények 
79 Tartozások kötvénykibocsátásból 

80 Beruházási és fej lesztési hitelek 
81 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

82 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

83 Tartós kötelezettség viszonyban lévő vállalkozással szemben l 
84 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

85 
Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (86-96. 

17158 8 463 
sorok) 

86 Rövid lejáratú kölcsönök 
87 86. sorból : az átváltoztatható kötvények 

88 Rövid lejáratú hitelek 

89 l Vevöktől kapott előlegek 

90 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1393 144 

91 V állótartozások 

92 
Rövid lejárntú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben 

10249 4 598 

93 
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben 

94 Egyéb rövid lejáratú kötelezettsé~k 5 516 3 721 

95 Kötelezettségek értékelési különbözete 

96 Szánnazékos üg '/ letek negatív értékelési különbözete 

97 G. Passzív időbeli elbatárolások (98-100. sorok) 643 o 
98 IBevételek passzív időbeli elhatárolása 

99 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 643 

100 Halasztott bevételek 

101 FORRÁSOK ÖSSZESEN (56+67+71+97. sorok) 26227 16992 

PH. 

vezérigazgató 

4 
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Városrehabilitáci618 Zrt. 

Statisztikai számjel: 11715492-7112-114-01 

Cégjegyzék sz~ma: 01-10-046561 

,A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 
(összköltség eljárással) 

Ssz. A tétel megnevezése 

a. b. 
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 
2 Ex2ort értékesítés nettó árbevétele 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok) 
3 Saját terrnelésü készletek állományváltozása 
4 Saját elöállítású eszközök aktivált értéke 

1 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04. sorok) 
III. Egyéb bevételek 

III. sorból: visszaírt értékvesztés 
5 Anyagköltség 
6 r-7- ~ybe vett szolgáltatás 

Egyéb szolgáltatások értéke 
8 Eladott áruk beszcrLési értéke 
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

IV. Anyagjelle_gfi ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok) 
10 Bérköltséj?; 
ll Személyi jelleR;ü ej?;yéb kífizetések 

l 12 Bérjárulékok 
v. Személyi jell~ü ráfordítások (10+11+12. sorok) 
VI. Értékcsőkkenési leír~s 
VII. E2yéb ráfordítások 

VII. sorból: értékvesztés 

A. 
UZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(1.+ II.+ III.-IV •• V.-VI.-VII.) 

PH. 

5 

Mérleg, Eredménykimutatás 2012. 

adatok E Ft-ban 

l 2011.12.31 Előző év( évek) l 
módosításai 

2012.12.31 

c. d. e. 
48 496 38323 

484961 38 323! 
l l . 

ol 
6 7 

54 500 
8 612 5 619 

163 l 176 

1200 l 

10 029 6 295 
25 394 L 22555 -··· 

l 421 l 1348 
7 286 6 630 

34 101 30 533 ---
96 

1105 914 

-

3 267 492 
,_ 

vezérigazgató 



Városrehabilitáció18 Zrt. 

Statisztikai számjel: 11715492-7112-114-0 l 

Cégjegyzék száma: 01-10-046561 

,~" EREDMÉNYKIMUTATÁS 
(összköltség eljárással) 

Ssz. A tétel megnevezése 

a. b. 
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 

13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 

14. sorból: kapcsolt vállalkozástá l kapou 

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 
16 Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 

16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 
17 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 

VIII. 
PÉNZÜGYI M ÜVELETEK BEVÉTELEI 
(13+14+15+16+17. sorok) 

18 Befe.ktetett Eénzügyj eszközök árfolyamvesztesége 
18. sorból: kaQcsolt vállalkozástól kapott 

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráford!tások 
19. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 

20 Részesedé sek, értékpapírok, bankbetétek érték.-vesztése 
21 Pénz.űg)'i műveletek eg~ é b ráford i tá sai 

21. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 

IX. 
PÉNZÜGYI MÚVELETEK RAFORDÍT ÁSAI 
1(18+19+20+21. sorok) 

B. PÉNZÜGYI MÚYELETEK EREDMÉNYEI (YIII.-IX. 
sorok) 

c. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A ±B 
sorok) 

x. Rendkívüli bevételek 
XI. Rendkívüli ráforditások 
D. RENDKIV ÜU EREDMÉNY (X.+XI. sorok) 
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D sorok} 

XIL Adófizetési kötelezettség 
F. ADÓZOIT EREDMENY (±C±D sorok) 

22 Eredménytartalék igénybevétele o~;ztalékra. részesedésre 

23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 

l 

G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (%F+22.-23. sorok) j 

PH. 

6 

Mérleg, Eredménykimutatás 2012. 

adatok E Ft-ban 

2011.12.31 
Előző év(évek) 

2012.12.3 1 
módosításai 

c. d. e. 
o o 

o o 
l 

l o 

l l 
3 2 

o 
3 2 

o 

67 

314 
314 

67 314 

-64 -312 

3 203 180 

o o 
o o 
o o 

3 203 180 
320 77 

2 883 103 

2 883 103 

vezérigazgató 
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Városrehabilitáció18 Zrt. 2012. évi Beszámoló kiegészítő melléklete 

I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A társaság neve: 
Cégfonnája: 
Adószáma: 
Statisztikai száma: 
Cégjegyzékszáma: 
Létesítő okirat kelte: 
Cégbejegyzés napja: 
Jogelőd je: 

A társaság székhelye: 
Jegyzett tőke: 

Tul~donos neve: 
Tul~doni hányad: 

Városrehabilitáció 18 Zártkörűen Működö Részvénytársaság 
Részvénytársaság 
11715492-2-43 
11715492-71 12-114-01 
01-10-046561 
2009. december 16. 
2010. február 24. 
Nincs 

1181 Budapest, Üllői út 423. 
5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénz 

Városgazda XVIII. ker. Nonprofit Zrt. ( 1181 Budapest, Üllői út 423.) 
100% 

A Társaság vezérigazgatója: Banyár László (2010. október 15-töl) 

A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős 
személy: Szilárdi Lászlóné Városgazda XVIII. ker. Nonprofit Zrt. 

pénzügyi és számviteli divízióvezető 
Közgazdász, mérlegképes könyvelő, regisztrációs szám: 140543 

A Társaság Felügyelő Bizottsága: 

A társaság tevékenysége: 

Antal András 
Baranyai László 
Gönczöl András 

(2010. október 15-től) 
(2010. október 15-től) 
(2010. október 15-től) 

Városfejlesztési és városrehabilitációs tevékenység szervezése 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselö testülete a 
479/2008. (V.15.) számú határozatával a Vagyonl8 Nonprofit Zet-t (a társaság neve 2011. augusztus 
31. napjától Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.) jelölte ki a városfejlesztési társaságnak az 
Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének ellátására. A Városgazda Igazgatósága az 59/2009. 
(XII.16.) számú határozatával úgy döntött, hogy ezen feladatok ellátására 2009. december 16. nappal 
zártkörűen működö részvénytársaságot alapít. Ezen döntéssel jött létre a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában álló Városrehabilitációl8 Zrt., amely 2010. június l. napjától 
látja el az Önkormányzat városfejlesztési feladatait. A társaság 2010. évben megbízást kapott az 
Önkormányzattól a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció címü projekt teljes körű 
lebonyolítására. Emellett a társaság végzi a Pestszentimre Városközpont megújítása címu projekt 
általános szervezési-bonyolítási feladatait is. 



Városrehabilitáció18 Zrt. 

II. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE 

A számvitel alapja 

2012. évi Besdmoló kiegészítő melléklete 

A Társaság a számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai, az abban előírt 
számviteli alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra, az értékvesztésre és a 
céltartalék képzésre vonatkozó előírások alapján alakította ki, az üzleti tevékenység, a tulajdonos és a 
menedzsment elvárásainak figyelembe vételéveL 

A Társaság az ellenőrzés, az önellenörzés során feltárt jelentős hibá(ka)t akkor tekinti lényegesnek, ha 
az a mérlegfóösszeg 2%-át meghaladja. 

A Társaság- üzleti tevékenységének megfelelöen -a mérleg és az eredménykimutatás ,.A" változatát 
készítette el, az eredménykimutatás elkészítéséhez pedig az összköltség-eljárás módszerét választotta. 

A 2011. december 31-i és a 2012. decernber 31-i állapotot tükröző mérleg, csak úgy mint a fenti 
dátumokra végződő évekre vonatkozó eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelően 
készült. 

Beszámolási kötelezettség 

A Társaság a Számviteli törvény 8. §-a alapján éves beszámolót készített, amelynek rnérlegét a 
törvény 22. §-ában foglaltak alapján, a törvény l. számú mellékJetében szereplő "A" változat szerint, 
rníg az eredménykimutalást a törvény 71. § (l) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti 
összköltség eljárással, a törvény 2. szárnú mellékletében rögzített "A" változatban készítette el. 

A mérleg fordulónapja 2012. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2013. március 31. 

Könyvvezetés 

A Társaság a tevékenysége során előforduló, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható 
eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a 
fókönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés és az 
analitikus nyilvántartások vezetése számítógépes adatfeldolgozással történik. 

A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja 
alá. 

Értékelési eljárások 

A tárgyi eszközök értékének alapja a beszerzési ár, az apportérték, a sajátos bekerülési érték, illetve az 
előállítási költség. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, a társasági 
adótörvényben elismert leírási kulcsok alkalmazásával. 

Berendezések, felszerelések 
Műszaki berendezések 
Immateriális javak 

14,5% 
33,0% 
33,0% 

A 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi tennékek, 
tárgyi eszközök bekerülési értéke a Társaság döntésétől fliggően a használatbavételkor 
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenés elszámolása havi 
rendszerességgel történik. 

A Társaság 2012. gazdasági évben nem rendelkezett befektetett eszközökkel, nincsenek birtokában 
immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök. 
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Ill. A 2012. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA 

A. ESZKÖZÖK (aktívák) 

A Városrehabilitáció18 Zrt. mivel nem rendelkezik tárgyi eszköz tulajdonnal, a feladat ellátás, 
gazdálkodás során használt eszközök a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonát képezik, 
mely eszközöket a Városrehabilitáció18 Zrt. bérbe vette és bérleti díjat fizetett. 

A forgóeszközök közül készletállomány (anyagok) nyílvántartása a könyvekben nem szerepel. Az 
éves anyagfelhasználás a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. anyagkészletéből került 
leszámlázásra és költsége az 5-ös számlaosztályba került elszámolásra. 

A fentiek alapján a Társaság eszközei forgóeszközökben, ezen belül IS követelésekben és 
pénzeszközökben testesülnek meg, az alábbiak szerint: 

adatok E Ft-ban 
Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 

Forgóeszközök 23172 16992 
Követelések 22523 13796 

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 22022 13554 
vállalkozással szemben 

ebből: Havanna projekttel kapcsolatos követelés (Önkorm.) 4 500 1200 
Pestszentimrei projekttel kapcsolatos követelés (Önkorm.) 11458 6083 
Bambi Bölcsőde bövítése projekt megvalósítással 648 648 
kapcsolatos követelés (Városgazda) 
Darus utcai Altalános Iskola energetikai korszeríísítése 

3036 3036 projekt megvalósítással kapcsolatos követelés(VámsRazda) 
Kandó téri Altalános Iskola energetikai korszerűsítése 

2 380 2 380 proiekt megvalósítással kapcsolatos követelés(VárosRazda) 
Egyéb követelések 501 242 

Pénzeszközök (bankbetétek) 649 3196 
Aktív Időbeli elhatárolások 3055 o 
Eszközök összesen: 26227 16992 

A Társaságnak házipénztára nincs. 

Az aktív időbeli elhatárolások alakulása: 
adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 
Pestszentimrei projekt tárgyidőszakra vonatkozó bevételei 3055 o 
Aktív időbeli elhatárolások összesen: 3 055 o 

4 
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B. FORRÁSOK (passzívák} 

A Társaság forrásai, a saját tőke és a rövid lejáratú kötelezettségek. az alábbiak szerint alakult: 
adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 
Saját tőke 8 426 8 529 
Jegyzett töke 5 OOO 5 OOO 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) o 
Eredménytartalék 543 3 426 
Mérleg szerinti eredmény 2 883 103 
Rövid lejáratú kötelezettségek 17158 8 463 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1393 144 
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 10249 4 598 

: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 516 3 721 
· Passzív időbeli elhatárolások 643 o 

Források összesen 26227 16992 

A Saját tőke mértéke J ,2 %-kal növekedett, mivel a 2012. gazdasági évet a Társaság csekély értékű 
103 E F nyereséggel zárta. A Rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 50,67 %-kal csökkent, amelyen 
belül a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 5.651 e Ft-tal. az Egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségek 1.795 e Ft-tal csökkentek. 

A Társaság saját tökéjének alakulása: 
adatok E Ft-ban 

2011.-12.31. Növekedés Csökkenés 2012. 12. 31. 
J~zett t·őke 5000 5000 
Jegyzett, de még be nem fiz. o o 
T őketartalék 
EredménytartaJék 543 2 883 3 426 

Lekötött tartalék 

Mérle~ szerinti eredmény 2 883 103 "1Q3 
Saját tőke összesen:. 8 426 2 986 o 8 529 

A Társaság kötelezettségeinek alakulása: 
adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (zömében 1393 144 
közüzemi díjak) 
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 10 249 4 598 
(iroda- és eszközbérleti díjak, valamint közüzemi díjak a 
Városgazda számára, Projekt 18-tól kapott kölcsön)) 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, járulékok) 5 516 3 721 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 17158 8 463 

A Projekt18 Kft-től felvett kölcsönökre a bevételek késedelmes befolyása, s a kötelezettségek 
(munkabérek, bérjárulékok, ÁFA) kiegyenlítése érdekében volt szükség. 
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IV. A 2012. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA 

A Társaság bevételeinek alakulása: 

A Társaság bevételei szinte kizárólag projekt-menedzsmentből, illetve - kisebb mértékben -
kamatbevételekből származtak, az alábbiak szerint: 

adatok E Ftban 
Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 

Ertékesítés nettó árbevétele 48496 38 323 
ebből: Havanna rehabilitáció projektmenedzsment árbevétele 25 312 6000 

Pestszentimre Városközp. projektmenedzsment árbevétele 18333 22833 
KMOP és KEOP projektek bevételei 4 851 8 505 
Thököly rít 5. terület-felhasználási tanulmányterv bevétele o 985 

Pénzügyi műveletek bevétele 3 2 
Bevételek összesen: 48499 38 325 

Anyagjellegű ráfordítások alakulása: 
adatok E Ft-ban 

sor Megnevezés 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 
os. Anyagköltsé2, ezen belül: 54 500 

Nyomtatványok, irodaszerek felhasználása 54 500 
Közüzemi díjak, áram, fűtés, víz, csatorna szaigáitatás o o 

06. Igénybe vett szoleáltatások, ezen belül: 9 812 5 619 
Bérleti díjak (2011-benÜIIői út 423 tetőtér, 2012-ben eszköz 
bérleti díi) 2 384 1004 

Oktatás, továbbképzés költségei 307 28 

Utazás és kiküldetési költségei 409 99 
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (mérnöki, szakellenőri tev.) 4 488 2 407 

Postaköltség ll 3 

Telefon és internet költség 392 275 

Szakkönyvek 18 o 
Könyvelési szaigáitatás díjai l 800 1800 

Jogi személyeknek fizetett szolgáltatási díjak 3 3 
07. Eeyéb szohláltatások értéke, ezen belül 163 176 

Hatósági díjak 18 o 
Pénzügyi, bankiszolgáltatások díjai (bankszámla forgalmi díj) 145 176 

09. Elad oU (közvetített) szob~áltatások értéke o o 
Közüzemi díjak, áram, fűtés, víz, csatorna szaigáitatás o o 
Anyagjellegű ráfordítások összesen: (06+06+07+09) 10 029 6 295 

A Társaság 2012. évi bevételei 20,98 %-kal kevesebb mint az előző évben, anyag jellegű költségei is 
ezzel arányos mértékben csökkentek. 
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Személyi jellegű ráfordítások alakulása: 
adatok E Ft-ban 

Meenevezés 20 ll. 12. 31. 2012. 12. 31. 

Bérköltség 25 394 22 555 
Alkalmazottak munkabére 22034 19 195 
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 3 360 3 360 

Személyi .ielleeű egyéb kifizetések ebből: 1421 1347 
Munkáltató által fizetett táppénz 91 337 
Saját tulajdonú gépkocsi használatának megtérítése o o 
Étkezés i utalvány 1 020 824 

Iskolakezdési támogatás, 15.000,-Ft/fó (4 fó) 47 o 
Egyéb személyi jellegű ki fizetés o 20 
Temetési segély 50 o 
Bére n kívtili juttatások adókötelezettsége (25%) 213 166 

Bér.iárulékok, ebből: 7 286 6 630 
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok 6 885 6085 
Egészségügyi hozzájárulás 19 207 

Szakképzési hozzájárulás 382 338 
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 34101 30532 

A bér és egyéb személyi jellegű kiadások és a járulékok mértéke is csökkent l 0,47%-kal. 

VII. sor: Egyéb ráfordítások 

Az egyéb ráfordítások többségében a helyi iparüzési adó (757 E Ff) és innovációs járulék (113 E Ft) 
kötelezettségekből, kisebb részben késedelmi kamat (45 E Ft) tevődnek össze. 

IX. sor: Pénzügyi műveletek ráforditásai 

A pénzügyi műveletek ráfordításai soron a Projekt 18 Kft-töl felvett tagi kölcsönök kamatai jelennek 
meg 314 E Ft értékben. 

Létszám és átlagbér alakulása 

A Társaság éves átlagban 5 fős munkavállalói létszámmal működött, az éves záró létszám 5 fö volt. 

Megnevezés Fő Ft/fő/hó 

Fizikai dolgozók o o 
Nem fiz ikai dolgozók 5 367244 
Tisztségviselők 3 93 333 

Társasági adó kiszámítása 

A társasági adó kiszámítása az adótörvényben előírtak szerint történt, mivel az adóalap illetve az 
adózás előtti eredmény nem haladta meg a jövedelem (nyereség) minimumot, így társasági adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett, elvárt adót fizetett. 
Elvárt adó mértéke 2012. gazdasági évben 0.2% 

Elvárt adóalap 
Fizetendő elvárt adó: 

38331 E Ft 
77 E Ft 

~O+· ttS&_ - 7 
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V. A 2012. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS 

Me2nevezés 
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz,.változás 

Adózás elötti eredmény 

Elszámolt amortizáció 

Elszámolt értékvesztés 

Céltartalékképzés és -felhasználás kűlönbözete 

Befektete tt eszközök értékesítésének eredménye 
Szállitói kötelezettségek változása 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 

Passzív időbeli elhatárolások változása 
Vevőkövetelések változása 

Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 
Aktív időbeli elhatárolások változása 

Tárgyévi fizetett társasági adó 

IL Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 
Befektetett eszközök beszerzése 

Befektetett eszközök eladása 
Kapott osztalék 

Pénzügyi befektetések leírása 

Adott kölcsönök 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

Részvénykibocsátás, tökebevonás bevétele 

Kötvénykibocsátás bevétele 

Hi telfel vétel 
V égiegesen kapott pénzeszközök 

Részvénybevonás (tökeleszállítás) 

Kötvény visszafizetése 

Hiteltörlesztés, -visszafizetés 

Hosszú lejáratú kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

IV. Pénzeszközök változása 

Budapest, 2013. május 15. 

adatok E Ft-ban 
2011. 12. 31. 

-l 753 

3 203 
o 
o 
o 
o 

l 672 
-2134 

71 
5 375 

-6 565 

-3 055 
-320 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 843 
o 
o 

1500 
543 

o 
o 

2 800 
o 

3090 

Banyár László 
vezérigazgató 

2012. 12. 31. 

247 
180 

o 
o 
o 
o 

-9 200 
-1 795 

-643 
8 468 

259 

3 055 
-77 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 300 

o 
o 

2 300 
o 
o 
o 
o 
o 

2 547 

8 
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l. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

A V árasrehabilitáció 18 Zártkörüen Működő Részvénytársaság megalapításáról 2009. 
december 16-án döntött a Vagyon18 Zrt. (2011. augusztus 31. napjától Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt.) Igazgatósága. A Társaság alapításának célja az volt, hogy a cég 
átvegye mindazokat a városfejlesztési feladatokat, amelyeket korábban a Vagyon18 Zrt. 
Városfejlesztési és Stratégiai Diviziója végzett a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc
Pestszentimre Önkormányzata által 2008 májusában hozott döntés nyomán. Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 479/2008. (V.l5.) számú határozatával ugyanis a 
Vagyon18 Zrt.-t jelölte ki városfejlesztési társaságnak az Önkormányzat városfejlesztő 
tevékenységének ellátására. A tevékenység önálló, 100%-ban a Vagyon18 Zrt. tulajdonában 
álló leánytársaságba való szervezését az indokolta, hogy az Önkormányzat városfejlesztési
városrehabilitációs feladatai, főként a Budapest XVIII. kerületében az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló projektek (különös tekintettel az akkor induló Havanna 
rehabilitációs KMOP-projekt) vonatkozásában biztosítani lehessen az Európai Unió, illetve az 
EU-támogatásokat közvetítő közreműködő szervezetek által előírt szakmai és pénzügyi 
kritéríumok maradéktalan teljesítését. 

A Városrehabilitáció18 Zrt. cégjegyzékbe való bejegyzése 2010. február 24-én történt meg, 
ám a Társaság a tényleges üzleti tevékenységet csak 2010 júniusában kezdte meg. 

Ekkor indult el "A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja" című projekt, 
amelynek megvalósítására az Önkormányzat és konzorciumi partoerei 970 millió forint 
összegű támogatást nyertek el a KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázaton. A 
projektmenedzseri feladatok ellátásával az Önkormány:lal a Városrehabilitádól8 Zrt.-t bízta 
meg. 

Ugyancsak 2010-ben kezdődött "A Pestszentimrei városközpont megújítása" című projekt 
előkészítése, amelynek megvalósítására az Önkormányzat és konzorciumi partnerei 545 
millió Ft-os támogatásra nyújtottak be igényt a KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0005 jelű 
pályázaton. Az elbírálás során a Közreműködő Szervezet a támogatást 530 millió Ft-ban 
fogadta el. A Támogatási szerződés aláírására 2011. december 23-i dátummal került sor, a 
halasztott hatálybalépés határnapja 2012. március 23., a Támogatási Szerződés aláirásától 
számított 90 nap. Az előkészítő munkálatokra itt is a Városrehabilitáció 18 Zrt. kapott 
megbízást. 

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata 2010. évben többEU-pályázatban vett részt, hogy 
meglévő intézményeinél energia megtakarítást eredményező felújításokat tudjon végezni 
pályázati támogatással, minél kevesebb saját erő felhasználásával. A beadott pályázatok közül 
4 darab KEOP-5.3.0/N, és l darab KMOP-4.5.2-09 azonosító számú pályázatot befogadtak 
és Európai Uniós támogatásban részesítettek. Az Önkormányzat döntése alapján a 
projektmenedzseri feladatokat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szerződés szerint 
2011. május 02. napjátóllátja el, a Városrehabilitáció lS Zrt., mint alvállalkozó bevonásávaL 

A Társaság 2012. éves tevékenysége többségében a fenti projektek menedzsment feladatainak 
ellátásáról szólt, bevételei is ezen tevékenységből származtak. 

l 
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II. A PROJEKTEK 2012. ÉVI ALAKUlÁSA 

A Városrehabilitáció18 Zrt. tevékenységél 2012-ben is a két nagy projekt, a Havanna 
lakótelep integrált szociális rehabilitáció, illetve a Pestszentimrei Városközpont megújítása 
című projektek határozzák meg. Ezen projektek esetében a Társaság teljes körű lebonyolító\, 
projekt-menedzseri feladatokat lát el. 
Emellett a Társaság a 2011. évtől kezdődően a KMOP, illetve KEOP forrásokból 
megvalósuló fejlesztési projektek menedzsment feladatait, illetve közbeszerzési műszaki 
dokumentáció készítését is ellátja, amelyek kedvezményezettje szintén a Budapest XVIII. 
kerUlet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, illetve annak intézményei. 

11/1. ,,A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja" 
(KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) 

"A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja" program megvalósítására 2009. 
november 18-án KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 azonosító számon támogatási szerződés jött 
létre. A projekt megvalósításának kezdetét 2009. július l-jétől, befejezését 20 l O. december 
31-ig határozták meg. A későbbiekben szilkségessé vált a befejezési határidő módosítása, 
ezért a megvalósításai szakasz 2011. szeptember 30-ig meghosszabbításra került. 
"A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja" projekt keretében a 
V árasrehabilitáció 18 Zrt. a városfejlesztési akcióterillet teljes körű fej lesztéséhez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatokat lát el. 
A 2011. szeptember 30wán lezárult megvalósítási időszakot követően megkezdődött a 
Havanna rehabilitáció akció fenntartási időszaka, mely öt éven át tart a legtöbb programelem 
tekintetében. A Társaság az elvégzett fe ladatok után 2012. január l-jétől 5.000 Ft+ÁFA/óra 
díjazásban részesül, 2012. évben ezen tevékenység ellátásából 6.000 eFt bevétel származott. 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS ISMERTETÉSE 

A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (továbbiakban ZPEJ) és a Támogatási szerződés 6. 
számú módosítása 2011. december 23-án a Pro Régió Kft. (továbbiakban Közreműködö 
Szervezet) részére benyújtásra kerűlt. A határidőn belül elkészült építési beruházások müszaki 
átadás-átvételi dokumentációjának ellenőrzése megtörtént A benyújtott ZPEJ bírálata a 
Közreműködö Szervezet részéről megtörtént, a záró elszámolási csomag hiánypótlásáról a. 
kiértesítés 2012. február 24-én az önkonnányzat részére megérkezett. 
A Támogatási szerződés 6. számú módosítása 2012.02.29-én aláírásra került. 
A záró helyszíni szemlét 2012.04.2-3-4-én a megadott időpontban lefolytatták, amely keretén 
belül a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulását ellenőrizték, a feltárt hiányosságok 
pótlására 2012. április 25-ig kaptunk határidőt, melynek meghosszabbítását kértük 
2012.05.31-ig, végül a hiánypótlás határidejét 2012.05.18-ra módosították. 
A módosított határidőn belül a hiánypótlásokat benyújtottuk, azonban a Közremüködő 
Szervezet részéről, 2012.06.27-vel ismételt hiánypótlási felszólítás érkezett az Záró helyszíni 
szemle lefolytatása kapcsán. Ezen kötelezettségünknek a megadott határidőn belűl nem 
tudtunk eleget tenni, ezért 2012.08.31-ig kértük a hiánypótlási határidő meghosszabbítását. A 
hosszabbítási kérelmünket elutasították, a beadás határidejét 2012. 08.14-re módosították. 
A módosított határidön belül a hiánypótlásokat benyújtottuk, 2012.08.31.-én a Közreműködő 
Szervezet a ZPEJ hiánypótlását állapította meg a hiánypótlási határidőt 8 napban határozta 
meg. Többszöri egyeztetés és személyes megbeszélés során a konzorciumi partnerek 
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bevonásával sikerült a hiánypótlásokat határidőre teljesíteni, ezáltal lehetőséget biztosítani a 
projekt befejezéséhez. 
2012. június 14-én az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban 
EUT AF) ellenőrző igazgatóság részéről megérkezett a "Havanna lakótelep integrált szociális 
rehabilitációja"címü projekt l 083/2006/EK Rendelet 62. cikke szerinti vizsgálatáról szóló 
vizsgálatindító levél. A vizsgálatindító levélben kért kapcsolattartó személyek megjelölése és 
a csatolt számlákhoz tartozó eljárások megnevezése megtörtént, erről elektronikusan 
értesítettük az ellenőrző igazgatóság részéről kijelölt kapcsolattartó személyt. 
A vizsgálandó dokumentációk összeállítása, a beadási határidőre (2012. július 15.) 
megtörtént. 
Az EUTAF az ellenőrzést 2012.10.31-én lefolytatta, a teljességi nyilatkozat alapján a feltárt 
hiányosságak pótlásának határidejét 2012.11.08-ban határozta meg. 

A hiánypótlási kötelezettségünket határidőre teljesítettük, a jelentés tervezet észrevételezését 
az EUT AF 2012. 12.05-én megküldte. A rendelkezésre álló 15 napon belül az önkormányzat 
az észrevételeiről írásban értesítette az ellenőrző szervezetet. 
A végleges jelentés megküldése az EUTAF részéről 2013.01.17-én megérkezett. A vizsgálat 
során feltárt hiányosság, a Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítésének kivitelezési 
hiányosságait tartalmazza. A kivitelezési hiányosságak pótlása folyamatban van, a beérkezett 
ajánlatok bírálata alapján 2013.04.30-ig szükséges a kivite1ezést befejezni. 

A közbeszerzési eljárások utóellenőnése kapcsán a Közreműködő Szervezet 2012.06.06.-án 
szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezte az önkormányzattal (kedvezményezett) 
szemben. Az önkormányzat élt az észrevételezés lehetőségével és 2012.08.02-án benyújtotta 
beadványát. A Közreműködő Szervezet a szabálytalansági eljárást 20 12.08.31-én lezárta, 
amely szerint az önkormányzat az elszámolásában 1.173.590,-Ft benyújtott támogatás 
összeget nem számolhat el. Az önkormányzat nyilatkozat formájában lemondott a 
jogorvoslatról, azaz a határozatban foglaltakat elfogadta. 

A PROJEKT PÉNZÜGYI ISMERTETÉSE 

A Záró kijizetési kérelem keretében benyújtott 31-44. számú kifizetési kérelmek összeállítása 
határidön belül megtörtént, az előző kitizetési kérelmekben elutasított számlák a záró 
kitizetési kérelemben elszámolásra kerültek. 
A Közreműködő Szervezet a Záró kitizetési kérelem hiánypótlását állapitotta meg a 
hiánypótlási határidőt 8 napban határozta meg. Többszöri egyeztetés és személyes 
megbeszélés során a konzorciumi partnerek bevonásával sikerült a hiánypótlásokat határidőre 
teljesíteni, ezáltallehetőséget biztosítani a projekt befejezéséhez. 
2012.09.19-én az EMIR rendszerben megjelent, hogy a benyújtott záró kitizetési kérelmeket, 
(31-36.számú kitizetési kérelmek) módosították időközi kitizetési kérelmek.ké, ezután 
elfogadták és rendelkeztek az összegek átutalásáróL 
Az önkormányzat kifizetését (36. számú kitizetési kérelem) az időközben benyújtott változás 
bejelentő rögzítéséig, az utólagos költségmódosítások átvezetése után állt médjukban 
elfogadni, amiről 20 12.09.25-én kaptunk értesítést az EMIR rendszerben való megjelenésről. 
A Közreműködő Szervezet 2012.1 0.11-én részben elfogadta a 36-os szám ú kitizetési 
kérelmet, 172.005.040,-Ft számlaérték figyelembe vételével 88.455.501,-Ft támogatást utaltak 
át és 42.128.317 ,-Ft előleg elszámolásáról rendelkeztek. 
Ugyanezen a napon további 6 tétel tisztázását kérték. A hiánypótlásra előírt számlákat 
átemelték a 44. számú kitizetési kérelembe. A tételek hiányosságának pótlása 2012.12.05-én 
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síkeresen lezárult, és 29.216.323,-Ft támogatást utaltak át. Így összességében a projekt 
zárásakor 159.800.141,-Ft támogatást ítélt meg a Közreműködő Szervezet. A záró kitizetési 
kérelemben benyújtott 160.113.368,-Ft és a megítélt összeg különbsége (313.227,-Ft) a 
szabálytalansági eljárás miatt levont összegéből (1.173.590,-Ft) és pozitív helyesbítések 
összegéből adódott. 

A számlák feldolgozása folyamatosan történt, 2011. december 19-23-án az alábbi elszámolási 
csomagot küldtük be a következő tartalommal: 

B ' 't tt ' ' ki fi t' . ké l k enyu.J o zar o 1ze est reme 

Sorszám Kedvezményezett 
Igényelt támogatás Jóváhagyott 

(bruttó Ft) támoJ;!. (bruttó Ft) 
31. Havanna u. 45-63. Társasház 481.250 481.250 
32. Csontváry u. 30-38. Társasház 13.590.657 13.590.657 
33. Havanna u. 44-52. Társasház 10.245.599 10.245.599 
34. Szeretve Tanulni Egyesület 23.490.810 23.490.810 
35. Kondor Béla Közösségi Ház 3.608.772 3.608.772 
36. Bp. XVIII. ker. Önkormányzat 160.113.368 88.455.501 

37. Agapé Gyülekezet 
technikai jellegű nullás o 

kiflZetési kérelem 

38. 
XVIII. ker. Művészeti technikai jellegű nullás o 

Egyesület kitizetési kérelem 

39. Kondor Béla Közösségi Ház 
technikai jellegű nullás o 

kitizetési kérelem 

40. Szeretve Tanulni Egyesület 
technikai jellegű nullás o 

kitizetési kérelem 

41. Havanna u. 44-52. Társasház 
technikai jellegű nullás o 

kitizetési kérelem 

42. Csontváry u. 30-38. Társasház 
technik ru jellegű nullás o 

kifizetési kérelem 

43. Havanna u. 45-63. Társasház 
technikai jellegű nullás o 

kitizetési kérelem 
44. Bp. XVIII. ker. Önkormányzat 29.216.323 29.216.323 

Az Önkormányzat által benyújtott 36. sz. kitizetési kérelem alapján az Önkormányzatot 
megillető támogatási összeg az alábbiak szerint kerül átutalásra/elszámolásra. 

Önkormányzat 2010. január 18-án 149.791.026,-Ft előleget kapott a projekt 
finanszírozásához, mellyel legkésőbb a zárójelentésig el kell számolnia. Ez azt jelenti, hogy 
az utolsó kitizetési kérelmek támogatási összegéből az előleg összegét visszatartja a 
Közreműködö Szervezet, tehát az Önkormányzat azt már nem kapja meg. Az előleg 
összegéből a korábbi kifizetési kérelmek alkalmával107.662.709,-Ft már elszámolásra került, 
így a 36. számú kitizetési kérelemből 42.128.317,-Ft-ot az előleg elszámolás keretében a 
Közreműködő Szervezet beszámít, így ezen összeg átutalására nem kerül sor, hiszen azt az 
Önkormányzat korábban - előleg formájában- már megkapta. 

A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat 2011. 
április 20-án 200.000.000Ft keretösszegig kölcsönszerződést kötöttek, melynek értelmében a 
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projekttel kapcsolatos számlák kifizetését a Zrt. előfinanszírozza. A Regionális Fej lesztési 
Finanszírozó Zrt.-vel kötött kölcsönszerződés értelmében az Önkormányzat 156.907.405,-Ft 
összeget hívott le 201l.december 31-ig. Az összegből 2011. évben 26.676.388,-Ft, 2012. I. 
negyedévben 19.409.364,-Ft tőketartozást kiegyenlített, 2012.05.17-én a fennmaradó 
tőketartozást 110.821.653,-Ft kiegyenlített, ezzel megszűnt a hitelszerződés. 

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzat 2011. márciusában a Szeretve Tanulni Egyesülettel 
és a XVIII. ker. Művészeti Egyesülettel megállapodást kötött az Egyesületek számlái 
kitizetésének megelőlegezésére. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi partnerek által 
bonyolított projektek megvalósítása az Önkormányzat előfinanszírozásával történt, így a 
részükre járó támogatási összegek az Önkormányzat részére visszajártak. A megelőlegezett 
összegekből az egyesületek az összes projekttel kapcsolatos lejárt számlájukat ki tudták 
egyenlíteni. 
Szeretve Tanulni Egyesület részére, átutalt összeg: 18.028.732,-Ft, amely összeget a 
konzorciumipartner jóváhagyott kifizetési kérelem alapján 2012.10.09-én megfizetett. 
XVIII. ker. Művészetí Egyestilet részére, átutalt összeg: 4.590.756,-Ft, amely összeget a 
konzorciumipartner jóváhagyott kifizetési kérelem alapján 2012.11.09-én megfizetett. 

A BEFEJEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KIVITELEZÉSI 

Megvalósítás Megvalósítás 

Ss z. Projekt megnevezése Megvalósító konzorciumi tervezett bruttó tényleges bruttó 
partner költsége költsége 

(Ft) (Ft) 

1 
Havanna 44-52. kiilső 

Havanna 44-52. Társasház 156 570 816 146 243 096 
hőszigetelése 

2 Csontváry 30-38. külső Csontváry 30-38. 
156 570 816 133 297 287 

hőszigetelése Társasház 
Havanna 45-63. külső 

3 hőszigetelése, Havanna 45-63. Társasház 274 727 368 238 466 674 
fűtéskorszerűsítése 

4 
Parkolási gondok megoldása 

Önkormányzat 75 600 OOO 64 615 531 
Havanna Parkoló 

5 
Időszaki kiállítás -

Önkormányzat 5 OOO OOO 4 900 OOO 
szabadtéri bútor 

Kondor Béla stny. 
6 Megújítása és élettel Önkormányzat 75 OOO OOO 78 217 513 

megtöltése 

7 
Térfigyelő kamerák 

Önkormányzat 13 700 OOO 12 566 891 
rendszerének bövítése 

8 Előkertek felújítása Önkormányzat 65 300 OOO 41093 278 

9 Zöldterület felszabadítása Önkormányzat 10 OOOOOO 14 827 460 

10 
Szelektív hulladékgyűjtő 

Önkormányzat 600 OOO 481595 
sz i get 

ll 
Előzetesen a kerékpárút kivitelezése projektet tartalmazta, azonban a Közreműködő Szervezet 

törölte, mivel a projekt megvalósultpályázaton kívül 
12 Biciklitárolók kialakítása Önkormányzat 2 300 OOO 1.570.000 

13 
Szabadidős funkciók 

Önkormányzat 32 OOO OOO o 
bövítése 
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Megvalósítás Megvalósítás 

Ss z. Projekt megnevezése Megvalósító konzorciumi tervezett bruttó tényleges bruttó 
partner költsége költsége 

(Ft) (Ft) 

14 Üzlethelyiségek átalakítása Önkormányzat, Bp. XVIII. 
12 OOO OOO 19 956119 közösségi helyiséggé Müvészeti egyesület 

15 
Kamasz-Felnőttjátszótér-

Ü csörgők Önkormányzat 20000 OOO 15 904 838 

16 Sportpályák felújítása Önkormányzat 3 OOO OOO 4 816 570 

17 Kondor Béla Közösségi Ház 
Önkormányzat 48 500 OOO 62 415 255 felújítása 

KiálJító terem kialakítása -
Önkormányzat, Bp. XVIII. 18 helytörténeti 6 OOOOOO 8 365 188 

képzőművészeti 
Művészeti egyesület 

19 Családi játszóház kialakítása Önkormányzat 86 386 OOO o 
20 Családi Szabadidőpark Agapé Gyülekezet 6 OOO OOO 6 OOO OOO 

Önkormányzat összesen: 437.386.000 301.408.931 
Konzorciumi partnerek összesen: 611.869.000 552.328.364 

Mindösszesen: 1.049.255.000 853.737.295 

SOFT PROGRAMOK ISMERTETÉSE 

A SOFr (ESZA) prograrnak szervezése bonyolítása a megadott program terv szerint 2011. 
szeptember 30-ig megtörtént, a kitizetési kérelmekhez szükséges dokumentumok beadásra 
kerültek. 

W2. "Pestszentimre Városközpont Megújítása" 
(KMO P -2009-5.2.2/B-09-2f -2011-0001 j el ű pályáza t) 

2010. június Ol-től a Pestszentimre Városközpont Megújítása program keretében ellátandó 
városfejlesztési feladatokat teljes egészében a Városrehabilitáci618 Zrt. végzi, az 
Önkormányzattal kötött Rehabilitációs megbízási szerződés keretében. 
A Rehabilitációs megbízási szerzödés szerint a projekt előkészítése és lebonyolítása kapcsán a 
Városrehabilitáció 18 Zrt. egész évben havi 1.527. 778 Ft+ ÁFA összegű megbízási díjra 
jogosult, emellett a megvalósítási szakaszban - 2012. áprilisától - a Társaság végzi - külön 
szerzödés alapján - a projekt pénzügyi elszámolását is, havi 500.000 Ft+ ÁFA összegű díjazás 
fej ében. 
Pestszentimre Városközpont Megújítása című projektből származó bevételek összege 2012. 
évben 22.833 eFt. 

A PROJEKT ALAPADATAI 

• A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
• A pályázat benyújtója: Bp. XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkorm. 
• Konzorciumi tagok: - Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 

- Mo.-i Baptista Egyház Pestszentimrei Baptista Gyülekezete 
- JAG MK3 Kft. 

• Együttműködő partnerek: - Pharma Fontana Kft. 
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- Pestszentimrei Közösségi Ház 
• A pályázat felügyele tét ellátó Közreműködő Szervezet (KSZ): Pro-Régió Ügynökség 
• Támogatási szerződés aláírás- 2011. 12. 23. 
• Támogatási szerződés hatálybaléptetés - 2012. 03. 23. 
• Támogatás mértéke 525.447.346 Ft. 
• Támogatási intenzitás 62.189140 % 
• Projekt elszámolható összköltsége 844.918.173 Ft 
• Szükséges önkormányzati önrész 171.579.911 Ft 
• Nyitórendezvény- 2012. 05. 10. (egyben a projekt kezdési időpontja) 
• Megvalósítási idöszak kezdete: 2012. 03. 23. 
• Megvalósítási idöszak vége: 2013. 09. 22. 

Ellenőrzések: 

• Közreműködő Szervezet előzetes helyszíni szemléje: 2012.04.26. 
• Az ellenőrzés sikeres lezárása: 2012.05.23. 
• Közreműködő Szervezet helyszíni szemléje: 2012.09.05. 
• Az ellenőrzés sikeres lezárása: 2012.09.05. 

Eddig 12 változás bejelentés történt a TSZ mellékleteit érintő (ütemezés, időpont, előírás 
változások miatti felosztások, pénzügyi táblák szükséges módosítása, előleg, áfa, stb.) 
változások aktualizálására, átvezetésére vonatkozóan. 

BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK 

Műszaki ellenőrzés 

A műszaki ellenőri feladatok pályáztatása 2011. november - december hónapban történt, a 
nyertes Mental Product Kft.-vel a szerződés 2012.01.06.-i dátummal került aláírásra. 

Közbeszerzési tanácsadók 
A még szintén 2011. év végén lefolytatott pályáztatás eredményeként kiválasztására került a 
közbeszerzések lebonyolítását végző tanácsadó cég, a TriCsók Zrt. A szerződés 2012. április 
27-én került aláírásra. 

Közbeszerzési eljárások 

Önkormányzati projektek 

projekt száma 002 003 006 007 

projekt rövid neve PIK lmrebáz Hősök tere Nemes utca 

nemzeti, nemzeti, 

közbeszerzés típusa nemzeti, nyílt 
hirdetmény hirdetmény nemzeti. hirdetmény 

nélküli. nélküli, nélküli, tárgyalásos 
tárgyalásos tárgyalásos 

becsült érték - nettó 273.394.119,- Ft 47.455.351,- Ft 18.700.001,-
132.080.061,- Ft 

Ft 
becsült nettó érték 

287.394.119.- Ft 49.328.119,- Ft 
19.635.001,-

138.684.064,- Ft 
(tartalék.kerettel) Ft 

megjelenés l kiküldés 2012.06.29 2012.10.31 2013.01.07 2012.09.21 
módosítás megjelenés l 

2012.08.13 nem volt nem volt nem volt 
kiküld és 
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Önkormányzati projektek 

projekt száma 002 003 006 007 

projekt rövid neve PIK Imreház Hősök tere Nemes utca 

ajánlatok benyújtása l 
2012.08.21 2012.12.17 2013.01.21 2012.10.31 

batáridő 

ajánlatok száma l érvényes 
10 /4 3/2 4/3 4 /3 ajánl. 

hiánypótlási hat. l./ 
2012.09.21 2012.12.03 2013.01.29 2012.10.19 

hat.hossz.l. 

vitarendezési kérelem l. 2012.09.19 nem volt nem volt nem volt 

tárgyalás nr. 2013.01.17 2013.01.30 2012.10.25 

hiánypótlási határidő 2. 2012.09.27 nr. 2013.02.07 nr. 

eredményhirdetés 2012.09.27 2012.01.24 2013.02.18 2012.12.10 

vitarendezési kérelem 2. 2012.10.04 nem volt nem volt nem volt 

döntés l vitarendezésről 2012.10.08 nr. nr. nr. 

szerződés kötés 2012.10.19 2013.02.12 nr. 2012.12.21 

fedezethiány 
szerződés összege - nettó 247.800.000,-Ft 46.250.030,-Ft miatt 125.049.224.-Ft 

eredménytelen 

nyertes ajánlattevő 
Bau-Vertikál Nimród-Bau RODART Kft. 
Építőipari Kft Kft. nr. 

teljesítési határidő 2013.09.19 2013.09.20 nr. 2013.09.17 

jelölések: 

nr. - nem releváns 

ef. - az eljárás folyamatban 

PROJEKTEK RÖVID ISMERTETÉSE 

Az építési projektek beruházási alapokmányait a Képviselő Testület 2012. május 31-i ülésén 
fogadta el. 

1.) Építési projektek 

001. sz. projekt- Új Szolgáltatóház építése (Nemes u. 15.) 

Konzorciumi Partner (JAG MK. 3. Kft.) bemházása 
Megtörtént a projekt megvalósításának előkészítése, elkészültek a kiviteli tervek, aj ánlatok 

bekérésével kiválasztásra került a kivitelező, megkötötték a vállalkozási szerződést, 

bejelentésre került az építkezés megkezdése, és megindult a kivitelezés az alapozási 

munkákkal . A kivitelezés szerződés szerinti átadási határideje 2013.07.31. 

Az KSZ a támogatási előleget a partner részére már kifizette. 

A konzorciumi partner jelenleg még nem rendelkezik a projekt önrész biztosításának saját 

bankszámlapénzen felüli részére vonatkozó aláírt hitelszerződéssei 
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002. sz. projekt- Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítása és bővítése (Vasút u. 48.) 

Az év elejétől folytak a közbeszerzési kiírás előkészítési munkái. 

A közbeszerzési eljárás 2012.10.19.-én, a szerzödéskötéssel lezárult. A kivitelező és az 
önkormányzat a BKV kivételével a bérlökkel az ideiglenes kiköltözésről megállapodott és a 
kiköltözések meg is történtek. 
A téli időjárási viszonyok, továbbá a bérlök kiköltözésével kapcsolatos problémák, illetve 
szervezési nehézségek miatt a kivitelező kezdeményezte az építkezés I. részteljesítési 
ütemének (szolgáltatóházi rész átadás) 30 nappal való módosítását, a teljes beruházás 
átadásának változatlan megtartása mellett. 
A kivitelezés szerződés szerinti átadási határideje- 2013.07.21.- nem változik. 

003. projekt - Imre-ház kialakítása, meglévő épület felújításával, emeleti szint 
átalakításával (Nemes u. 14.) 

Az ajánlattételi felhívás 2012.10.31-én került kiküldésre. Szerzödéskötésre egyszeri tárgyalást 
követően 20 13.02.12-én került sor, a kivitelezés átadásának szerződés szerinti határideje 
2013.09.20. A projektnél többször, jelentösebb műszaki tartalom pontosításra, változtatásra 
volt szükség, ill. a kivitelezés megkezdésével tisztázhatóvá vált adottságok 
figyelembevételével jelenleg is folyamatban vannak szükségszerű műszaki megoldás 
módosítások. A szükséges módosítások többletmunkáit a közbeszerzési kiírás, így a 
kivitelezői ajánlat nem tartalmazza, ezek költségeit a tartalékkeret terhére lehet majd 
elszámol ni. 
A projektben együttműködési megállapodás szerint érintett patika (Pharma Fontana Kft.) a 
saját tulajdonrészén egyidejüleg tervezett belső felújításokat, kazán cserét és külső 
akadálymentesítést (rámpa-építés) 2013. január végén megkezdte. 

004. projekt- Pestszentimrei Római Katolikus Templom külső felújítása (Nemes u. 19.) 

Konzorciumi Partner (Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia) bernházása 
Megtörtént a projekt megvalósításának előkészítése, elkészültek a kiviteli tervek, ajánlatok 

bekérésével pályáztatás útján kiválasztásra került a kivitelező. A nyertes ajánlattevővel 

2012.07.26-án megkötött vállalkozási szerzödés szerint, az egyház által felkért külső műszaki 

ellenőr ellenőrzése mellett megvalósult a projekt, amely 2012.09.19-én került átadásra. A 

műszaki megvalósítás lezárult. 

A felújított templomot 2012. november hó ll-én felszentelték. 

A kiviteli tervek készíttetésénél részben eltértek a pályázatban benyújtásra került előzetes 

műszaki tartalomtól és az engedélyes tervektöl, valamint a kivitelezés során kis méctékben a 

kiviteli tervektől is, ezért a Közreműködő Szervezettel a müszaki tartalom-változást jóvá kell 

hagyatni. Ennek kérelmezése benyújtásra került, ill. a kért hiánypótlások folyamatban vannak. 

Elfogadásukig a megvalósítás pénzügyi elszámolása nem történhet meg. Erre vonatkozóan a 

beszámoló TSZ módosítások pontja és a Pénzügyi beszámoló is tartalmaz további adatokat. 

005. projekt- Baptista lmaház külső felújítása (Nemes u. 28.) 
Konzorciumi Partner (Magyarországi Baptista Egyház Pestszentimrei Baptista Gyülekezete) 
bemházása 
Megtörtént a projekt megvalósításának előkészítése, elkészültek a kiviteli tervek. Árajántatok 

bekérésével, 2 fordulós pályáztatás útján kiválasztásra kerültek a kivitelezők. 
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A nyertes ajánlattevökkel 2012.08.22-én megkötötték a vállalkozási szerződéseket. A kiviteli 

munkák 2012.09.03-án kezdődtek és az egyház által felkért külső műszaki ellenőr ellenőrzése 

mellett elkészültek. A projekt a nyílászárók üvegezésének cseréje kivételével 2012.11.12-én 

átadásra került, és az üvegcsere is megtörtént 2012.11.30-i teljesítéssel. A müszaki 

megvalósítás lezárult. Jelenleg még folyamatban van a projekt pénzügyi elszámolása, erre 
vonatkozóan a Pénzügyi beszámoló tartalmaz további adatokat. 

006. projekt- Hősök tere felújítása (Nemes u. 16.) 

2012. évben még nem volt tervezett a projekt indítása. 

A közbeszerzés ajánlattételi felh ívása 2013.01.07-én kertilt kiküldésre. A 2013.01.30-án 

lezajlott tárgyalást követően a végleges ajánlatok 2013.02.07-én kerültek benyújtásra. A 4 

beérkezett ajánlatból egy érvénytelen volt, a másik három pedig a tárgyaláson elhangzottak 

ellenére is jóval magasabb volt a projekt kapcsán rendelkezésre álló fedezetnél, ezért 
2013.02.18-án az eljárás eredménytelenül zárult. 

Új közbeszerzési eljárás kerül kiirásra, mely várható kiküldési időpontja 2013.03.14., a 

szerződéskötés várható ideje 2013.05.02., a kivitelezés várható befejezése 2013.07.21. 

007. projekt - Nemes utca közlekedésfejlesztése, közterület átalakítása, Nemes - Vasút 

utca parkoló építés 

A Nemes u. közlekedésfejlesztés kiviteli tervdokumentáció közmű hozzájárulásaiban 

előírtaknak megfelelő módosítások átvezetése 2012.02.03-án zárult le. 

A közbeszerzési eljárás indításához szükséges, (2012.09.18-án véglegesen) aktualizált 

tervdokumentációval elkészített ajánlattételi felhívás 2012.09.21-én került kiküldésre. 

Az eljárás sikeresen lezárult, 2012.12.21-én a nyertes vállalkozóval, a Rodart Kft-vel a 

vállalkozási szerződés aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént A szerződés szerint 

a kivitelezés határideje 2013.08.28., az engedélyek beszerzésének véghatárideje pedig 

2013.09.17. 
A kivitelezési munkák megkezdéséhez a kivitelezőnek több engedélyt és hozzájárulást is be 

kellett szereznie, továbbá felvonulási területként a Nemes u. 22. alatti ingatlanra hármas 

bérleti szerződést kötött az OTP-vel és az Önkormányzattal. Ezen okok miatt a tényleges 

kivitelezési munkák 2013. február végéig még nem kezdődtek el. 

008. projekt - Önkormányzati funkció elhelyezése meglévő épület átalakításával 

(Nemes u. 31.) 

Az Önkormányzat részéről, az épületben jelenleg lévő gyermekorvosi rendelő funkció 
áttelepítése nehézségekbe ütközött. A JAG MK.3. Kft. új szolgáltatóház építési projektjének 
esetlegesen szükségessé váló kiváltása kapcsán megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a 
gazdasági funkció együtt, a Nemes u. 36. sz. alatt építendő új épületben kerülne elhelyezésre 
az áttelepítendő gyermekorvosi rendelőveL Az esetleg szükséges váltás előkészítésként 
elkészültek az épület vázlatterve i, majd engedélyezési és kiviteli tervei, 2012.07 .25-én 
kiadásra került az építési engedély, valamint megtörtént az épület elhelyezhetőségének 
biztosítása érdekében szükséges telekösszevonás a szomszédos Nemes u. 34 szám alatti 
önkormányzati telekkel, továbbá elbontásra került a Nemes 36. szám alatt álló rossz állagú 
épület. 
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A korábbi bizonytalanság, a JAG projekt kiváltásának esetleges kényszere megszűnni látszik, 
mivel a konzorciumi partner az elölegét már megkapta és építkezése jelenleg jó ütemben 
halad. 

2.) SOFf elemek 

09. sz. projekt: Városmarketing program 
Meghatároztuk a Városmarketing program megvalósításának menetét, a rendelkezésre álló 
források fe lhasználásának legcélszerűbb elosztását. Feltérképeztük mindazon fej lesztési 
területeket és potenciális projektötleteket, melyeket megfelelő szűrések és egyeztetések után 
kerülnek részletes kidolgozásra. Beazonosítottuk a program végrehajtásához igénybe veendő 
partnereket, erőforrásokat. 
Az Önkormányzat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött vállalkozói 
szerzödéstől 2013. február 25-én adminisztratív okokból elállt. Feleknek szándékukban áll új 
szerződést kötni, mely az elképzelések szerint változatlan tartalommal, de módosított 
határidőkkel fog megköttetni. 
A Városmarketing program megvalósításával kapcsolatos belső munkálatok, egyeztetések 
folyamatosan zajlanak. Jelenleg egy 8 alprojektből álló lista elemeinek részletes tartalmi 
kidolgozásán dolgozunk. 

10. sz. projekt: Közvetett támogatások programja 
A Közvetett támogatások útmutatója c. dokumentumban foglaltak szerint, az érintett 
döntéshozókkal egyezteíve kidolgoztuk az ún. civil pályázatok (mini-projektek) egyszerűsített 
pályázati dokumentációját. A pályázati felhívásról a civil szervezeteket email-ben külön is 
tájékoztattuk, a felhívást megjelentettük a Városképben és a Pestszentimre projekt önálló 
honlapján is. 
2012. május 31-én tájékoztató fórumot tartottunk a civil pályázatokkal kapcsolatban. A 
program megismertetése érdekében több csatornán (honlap, Városkép, TV18) 
figyelemfelhívásokat és tájékoztatókat tettünk közzé. A potenciális pályázókkal 
egyeztetéseket tartunk, tanác~adással segítjük öket. 
A pályázat Bíráló Bizottsága 2012. szeptember 21-én megalakul t. 
Várakozásaink szerint 2013. l. negyedévében több pályázatot is be fognak nyújtani. 
Ha a pályázók száma nem éri el a kívánt mértéket, akkor felkészültünk arra, hogy a 
potenciális pályázók közvetlen megkeresésével generáljunk pályázati projekteket. 
A beszámoló időpontjáig 5 civil szervezet nyújtott be pályázatot, melyek elbírálása 
folyamatban van. Az egyeztetések alapján március hónapban további 5-6 pályázat beadása 
várható. Jelenlegi tudásunk szerint a programban vállalt kötelezettségeink maradéktalanul 
megvalósíthaták lesznek. 

ll. sz. projekt: Tájékoztabis és nyilvánosság 
Kidolgoztuk a projekt kommunikációs tervét, mely alapján folyamatosan végezzük a 
különbözö kommunikációs elemek megvalósítását. 
A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes projektnyitó rendezvény 2012. május 10-én 
került megrendezésre. Erre az időpontra minden kötelező és azon felül vállalt kommunikációs 
tevékenységet megvalósítottunk. 
A Nyitó rendezvény után a sajtómegjelenések összegyüjtését és elemzését folyamatosan 
végeztük. 2012. Il. és III. negyedévben tovább bővítettü.k, illetve folyamatosan aktualizáltuk a 
projekt önálló honlapjának tartalmát Jelenleg a projekt részletes bemutatását, a munkálatok 
várható ütemezését, a kivitelezések lakosságot érintő hatásait bemutató részletes, nagyobb 
terjedelmű kiadvány előkészítő munkálatai zajlanak. 
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Amióta a projekt kilépett az előkészítés szakaszából, azaz mióta a lakosság számára is látható 
munkafolyamatok történnek, a Városkép minden számában közlünk a projekt aktuális 
állásával és a várható eseményekkel kapcsolatos tájékoztatókat A tájékoztatók a praktikus 
információk közlése mellett a program céljainak minél jobb megismertetését, 
elfogadottságának növelését is szolgálják. 

PÉNZÜGYIBESZÁMOLÓ 

A 2011. december 23-án aláírt TSZ alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc
Pestszentimre Önkormányzata, mint főkedvezményezett tervezett összköltsége 613.094.508 
Ft, az erre jutó támogatás 441.514.597 Ft. 
Az ÁFA mértékének módosítása miatt lehetőségünk volt ÁFA kompenzáció kérésére és a 
TSZ módosítására. A teljes költséget az ÁFA változásával növeltük, ezért a teljes összköltség 
622.366.721 Ft-ra, a támogatási összeg 448.187.370 Ft-ra változott. 
TSZ módosítása után a teljes projekt konzorciumi partnereinek összköltsége és támogatási 
összege a következöképpen alak-ult: 

Kedvezményezett Összköltsé2 Támo2atási összeg 
Bp. XVIII. Önkormányzata 622.366.721Ft 448.187.370Ft 
JAG MK3 Kft. 179.870.000Ft 44.967.500Ft 
M~yarországi Baptista Egyház 11.223.267Ft 8.417.450Ft 
Pestszentimrei Római Katolikus Egyház 41.544.457Ft 31.158.343Ft 
Osszesen: 855.044.445Ft 532. 730.663Ft 

ö n kormányzat prQ.jektjének 1·észletezése: 
Tevékenys~ Bruttó költség_ Támo_gatás Ön erő 
Projektmenedzsment 34 290 OOOFt 23 660 100Ft 10 629 900Ft 
2/ A Pestszentimrei közösségi Ház 

12 765 692Ft 3191422Ft 9 574 270Ft 
felújítása, bövítése (gazdasági funkció) 
2/B Pestszentimrei közösségí Ház 

314 127 877Ft 238 709 807Ft 75 418 070Ft 
felújítása, bövítése (közösségi funkció) 
3. Imre-ház kialakítása, meglévő épület 

37 616 055Ft 26 331238Ft 11284 817Ft fejújításával, emeletiszint átalakításával 

6. Hősök tere fejújítása 25 162 600Ft 17 613 820Ft 7 548 780Ft 
7. Nemes u. közlekedésfejlesztése, 

119 948 871Ft 83 964 209Ft 35 984 662Ft 
közterület átalakítása, parkoló építés 
8. Önkormányzati funkció elhelyezése 

44 615 591Ft 31230914Ft 13 384 677Ft 
meglévő épület átalakításával 
9. Közvetlen támogatás: városmarketing 
program 

6197 600Ft 4 338 320Ft 1859 280Ft 

10. Közvetett támogatás: Adattár-
20 904 200Ft 14 632 940Ft 6 271260Ft 

értéktár, helyi segítő prograrnak 
ll. Tá.iékoztatás és nyilvánosság 6 738 235Ft 4 514 600Ft 2 223 635Ft 
Összesen: 622 366 721Ft 448 187 370Ft 174 179 351Ft 

A konzorciumi partnerek 2012. évben támogatási előleget kértek, és aJAGMK 3 Kft-n kívül 
mindenki megkapta a TSZ szerinti maximum összeget. A JAG MK 3 Kft. előleg kérelmét a 
2013. február 12-én hagyta a KSZ jóvá. 
Konzorciumi partnerek támogatási előlegének átutalásai a következőképpen alakultak: 
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Kedvezményezett Kal!_ott előleg Atutalás dátuma 
Bp. XVIII. kerület Önkormányzata (1.) 117.685.751Ft 2012.06.21. 
Bp. XVIII. kerület Önkormányzata (2.) 39.179.826Ft 2013.01.21. 
JAG MK3 Kft. 22.483.750Ft 2013.02.12. 
Magyarországi Baptista Egyház 2.881.625Ft 2012.06.21. 
Pestszentimrei Római Katolikus Egyház 10.706.992Ft 2012.06.21. 

A felhasznált előlegekkel 8 hónapon belül kell elszámolniuk a konzorciumi partnereknek úgy, 
hogy legalább egy, a támogatási összeg 2%-át elérő támogatás tartalmú kitizetési kérelmet 
benyújtanak. Nem teljesítése esetén az előleget egy összegben kamattal növelten vissza kell 
fizetni. 

Önkormanyzat által kötött szerződés~k; 

Szerződés Szerzödő 

azonosftója neve 

E-10-855 

E-10-856 

8oczk6 
Építész Iroda 
Kft. 

Al Építész 
Iroda Kft. 

E-l0-858 Építész Labor 
Bt. 

Sagra 
E-10-857 Architect Kft. 

E-10-860 

E-10-859 

E-10-862 

Pikasch Kft 

D eign er 
Ágnes 

Tarnóczky 
Tamás 

Szerződés-

Szerződés tárgya 
kötés és Szerzödés Részteljesítések l 

Teljesítés dátumai módosítás nettó ÖSSl:ege 
dátuma 

PIK felújítása és bövítése 2010.08.16 
tervpályázat első díj 

PIK felújítása és bövítése 2010.08.16 
tervpályázat második díj 

PIK felújítása és bövítése 2010.08.16 
tervpályázat harmadik díj 

PIK felújltása és bövítése 2010.08.16 
tervpályázat harmadik díj 

PIK felújítása és bövltése 2010.08.16 
tervpályázat 

PIK felújítása és bövítése 2010.08.16 
tervpályázat 

PIK felújítása és bövítése 2010.08 .16 
tervpályázat 

3 .200.000Ft 201 0.08.16. 

2.800.000Ft 2010.08.16. 

600.000Ft 2010.08.16. 

1.400.000Ft 2010.08.16. 

400.000Ft 2010.08.16. 

400.000Ft 2010.08.16. 

400.000Ft 2010.08.16. 

E-
10

_
863 

Drearn Conto PIK felújítása és bövítése 2010.08.16 
Kft. tervpályázat 

400.000Ft 2010.08.16. 

E-10-984 

E-10-983 

Boczkó 
Építész Iroda 
Kft. 

Közlekedés 
Kft. 

PIK felúj ítása és bövítése 
engedélyezési és tender 
és kiviteli tervek 
elkészítése 

Nemes u. Utépítési 
forgalom technikai és 
csapadék víz elvezetési 
engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészítése 

13 

2010.08.27 

2010.08.17 

'2010.09.09. (2.180 cFt), 
2010.09.15. (1.730 eFt), 

9.570.000Ft 2010.12.23. (380 eFt), 
2011.02.02. (2.640 cFt), 
201 L03.08. (2.640 c FÚ 

OOO OOO 2010.09.30. (4.000 eFt), 7
· · 2012.01.03 . (3.000 eFt) 
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Szerződés-
Szerzödés Szerződö 

Szerzödéstárgya 
kötés és Szerzödés Részteljesítések l 

azonosítója ne. ve módosítás nettó össze~ Teljesítés dátumai 
dátuma 

Nemes u. ZökJfelület 
utcabútorok közterületi 

Köztekedés arculat engedélyezési és 
2010.10.05. (1.600 eFt), E-10-986 kiviteli tervek valamint 2010.08.17 5.000.000 Unió Kft. 

közmű terv elkészítése és 2012.01.03. (3.400 eFt) 

teljes kö!Ü eJlgedéLye.zésl 
eljárás lebonyoHtása 
Nemes u. 14. Imre Ház 

2010.09.22. (350 eFt), kialakításának 2010.08.25 E-10-980 Téba Kft. 
engedélyezési és kiviteli 2011.01.31 

1.490.000Ft :wu.02.04. (200 eFt), 

terveinek elkészítése 
2012.01.25. (940 eFt) 

Nemes u. 31. 
Űgyfélszotgála! é..~ 

2010.09.22. (405 eFt). öluminyiroda 2010.08.25 E-10-981 Téba Kft. Icialalátásá oa k 2011.01.31 
1. 705.000 Ft 2011.02.04. (300 eFt), 

engedélyezést és kiviteli 2012.01.25. (1.000 eFt} 

tervek elkészitése 
Nemes u. 16. Hősök tere 
felújításához szükséges 

E-10-985 A+G Kft. 
állapot rögzftö 

2010.08.27 440.000Ft 
2010.09.20. (320 eFt), 

tervdokumentáció és 2010.11.04. ( 120 eFtl 
kertészeti kivi teli terv 
ell: ész'í tése 

lisys 
Nemes u. közvilágitás 

E-10-982 fényrendszer 
engedélyezési és tender 

2010.08.27 400.000Ft 
2010.08.31. (200 eFt), 

kiviteli terveinek 2010.12.16. (200 eFt) 
Zr t. 

elkészítése 

E-12-183 
Közlekedé'S Nemes u. közlekedés- 2012.04.13 

lOO.OOOFt 2012.05.24. 
Kft. fejlesztés 

E-12-182 
Usys fény- Nemes u. közvilágítás 2012.04.13 150.000Ft 2012.06.28. 
rendszer Zrt tervezés 

Boczkó 
PIK felújítási tervek 2012.07.16 

E-12-511 Építész Iroda 150.000Ft 2012.07.16. 
Kft. 

sokszorosítása 

j~ á ros- minden negyedév vége 
E-12-463 ehabihtáció18. Projektmene<lzsment 2010.12.16 36.500.004F (6.083 eFt l negyedév) 

!Zr t. 
PTK felújítása és 
bövítése: 1.450 eFt, 

E-12-255 TriCsók Zrt. Közbeszerzés 2012.04.27 3.250.000Ft 
Imre-ház: 450 eFt, 
Hősök tere: 450 eFt, 
Nemes utca: 450 e Ft. 
Okmányirod a: 450 eFL 

E-12-47 
Me n tal 

Műszaki ellenőrzés 
2012.01.06 

5.800.000Ft 
folyamatos. több 

Produkt Kft. időpont 

2012.04.06 
2012.04.06. (1 .732 eFt), 

E-12-146 Városgazda Nyilvánosság biztosítása 5.172.931Ft 2012.05.10. (1. 73.2 efl), 
2013.0922. (l. 708 eR) 

Közvetett 
2012.04.06 

2.012.12.31. (472 eFt), 
E-12-147 Városgazda támogatásokkal 1.614.173Ft 2013.03.31. (630. cFt), 

kajJcsolatos feladatok 2013.09.22. (512 e.Ft) 

14 ~Q..t-.: t~-
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Szerzödés-
Szerzödés Szerzödö 

Szerzödéstárgya 
kötés és Szerződés Részteljesitések l 

azonosítója neve módosítás nettó összege Teljesítés dáturnai 
dátuma 

E-12-148 Városgazda Városmarketing program 2012.04.06 
4.724.409Ft 

2013.01.31. (2.362 eFt), 
2013.07.31. (2.362 eFt) 

2012.10.19.(24.780 cFt), 
2013.01.17.( 49.560 c Ft), 

Bau-Verlikal 2013 .03.28.(49.560 eFt), 
E-12-887 

Építőipari Kft. 
PIK felújítása és bövítése 2012.10.19 24 7 .800.000F 2013 .05.27.('12.390 eFt), 

2013 .06.16.(49.560 eFt), 
2013 .07.21.(49.560 eFt), 
2013.09.1 9.(12.390 eFt) 

Nemes utca 
2012.12.21. (12.504 eFt) 

közlekedésfejlesztése, 
2013.03.31. (25.009 eFt) 

E- 12-
Rodart Kit. közterület átalakítása, 

2012.12.21 
125.049.224Ft 

20 l3.05.20. (25.009 e Ft) 
1133 

Nemes- Vasút utca 
201 3.07.09. (3 1.262 cFt) 

parkoló építés 
2013.08.28. (25.009 eFl) 
2013.09.17. (6.252 eFt) 

Imre-ház kialakítása, 34.414.35:2Ft 
2013.02.12 (3.441 cFt) 

Nimród Bau meglévö épU\et 2013.02.12 (csak a 
2013.05.08. (8.603 eFt) 

E-13-56 
Kit. felújításával, emeleti rendezvény-

2013.06.22. (12 .045 eFt) 
2013.08.21. (8.603 eFt) 

szint átalalcitásával ház) 
2013.09.05. (1 .720 eFt) 

A Gazdasági és Költségvetési Iroda tájékoztatása alapján a ,.Pestszentimre projekt" 
elkülönített számláról az előkészítés költségeit kifizették, beleértve a menedzsment költségeit 
is 2012. III. negyedév végéig. A megvalósítással kapcsolatosan kiállított számlák közül a 
Bau-Vertikál Építőipari Kft. előlegszámlája (24. 780.000Ft) került kifizetésre. A közbeszerzési 
költségek egy részét 2012-ben kifizették, de a közbeszerzési tanácsadó lefolytatott 
eljárásokkal kapcsolatos számláinak kifizetése 2013 év elején történtek meg. 
A Pestszentimre projektre vonatkozó főkönyvi kivonat szerint a 2012. évi teljesítés 
79.797 .555Ft. 

11/3. KMOP~4.5.2-09 és K.EOP-5.3.0/A/ energia megtakarítást eredményező 

pályázatok 

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata 2010. évben több Európai Uniós pályázatban vett 
részt, hogy meglévő intézményeinél, energia megtakarítást eredményező felújításokat tudjon 
végezni, pályázati támogatással, minél kevesebb saját erő felhasználásával. A beadott 
pályázatok közül 4db KEOP-5.3.0/N, és ldb KMOP-4.5.2-09 azonosító számú pályázatot 
befogadtak és a Közreműk.ödő Szervezetek részéről Európai Uniós támogatásban 
részesítettek. Az önkormányzat döntése alapján a projektmenedzseri feladatokat a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (korábban Vagyonl8 Nonprofit Zrt.) szerzödés 
szerint 2011. május 02-ától látja el. aki ezen munkák kivitelezésébe, mint alvállalkozót 
bevonta a Városrehabilitáció18 Zrt-t., 7.000 Ft+ÁFNóra díjazás mellett. 

A pályázatok építési beruházásai a homlokzat és zárófödém hőszigetelésére, nyílászárók 
cseréjére, intézmények fűtési rendszerének felújítására, korszerűsítésére irányul, az alábbiak 
sze ri nt: 

15 



Városrehabi1itáció18 Zrt. 2012. évi üzleti,jelenu>s 

• KMOP-4.5.2-09-2009-0013, Budapest XVIII. ker. Halomi úti Bambi Bölcsőde 
bövítése és átalakítása 

A projekt megvalósításának befejezése, a módosított Támogatási szerződés szerint: 2012. 
július 14. 

A tervezett beruházás során elvégzendő kivitelezési munkák: 
- emeletráépítés (bővítmény); 
- homlokzati hőszigetelés az új építésnél; 
- zárófödém vízszigetelés és hőszigetelés; 
- nyílászárók cseréje; 
- fiítési rendszer fel ú j í t ása és átalakí t ása ( alapvezeték, radiátor csere, termosztatikus 

szele pek felszerelése). 

A projekt beruházás teljes becsült költsége: 
A tervezett eszközbeszerzés becsült költsége: 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 
A kivitelezés szerződés szerinti költsége: 
Az eszközbeszerzés szerződés szerinti költsége: 

A projekt támogatási intenzitása: 

123.270.260 Ft 
6.720.260 Ft 

102.500.000 Ft 
86.915.921 Ft 
7.495.295 Ft 

60,71% 

A használatbavételi engedély 2012. marctus 20-án jogerőre emelkedett, a projekt záró 
rendezvényét 2012. május 18-án megtartottuk. 
A záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kitizetési kérelem beadásához szükséges 
dokumentumok összeállítása megtörtént 
A projekttel kapcsolatban finanszírozási probléma nem volt, a vállalkozók által benyújtott 
számlák a fizetési határidőn belül kifizetésre kerültek. 
2012. szeptember 17-én a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) helyszíni szemlét tartott. 

• KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039, Budapest XVIII. ker. Darus utcai Általános és 
Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola intézményépületének energetikai 
korszerűsítése 

A projekt megvalósításának befejezése, a módosított Támogatási szerződés szerint: 2012. 
június 15. 

A tervezett beruházás során elvégzendő kivitelezési munkák: 
- homlokzati hőszigetelés; 
- zárófödém hőszigetelés; 

- nyílászárók cseréje; 
-fűtési rendszer felújítása és átalakítása (alapvezeték, radiátor csere, termosztatikus 

szelepek felszerelése). 

A projekt beruházás teljes becsült költsége: 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 
A kivitelezés szerződés szerinti költsége: 
J. rész Vortex Kft. (hőszig., nyílászáró csere): 
2. rész DH Szerviz Kft. (fűtéskorszerűsítés): 

16 

204.456.394 Ft 
180.113.266 Ft 
118.776.362 Ft 
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A projekt támogatási intenzitása: 64,28% 

A műszaki átadás-átvétel 2012. június 4-én megtörtént, a műszaki dokumentáció átadásra 
került, a projekt záró rendezvényét 2012. június 8-án megtartottuk 
A záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kitizetési kérelem beadásához szükséges 
dokumentumok összeállítása megtörtént és benyújtásra került az Energia Központ Nonprofit 
Kft. részére, elbírálásuk jelenleg folyamatban. 
A projekttel kapcsolatban finanszírozási probléma nem volt, a vállalkozók által benyújtott 
számlák a fizetési határidön belül kifizetésre kerültek. 

• KEOP-5.3.0/N09-2010-0191, Budapest XVIII. ker. Karinthy Frigyes Két 
Oktatási Nyelvű Gimnázium intézményépületeinek energetikai korszerűsítése 

A projekt megvalósításának befejezése, Támogatási szerződés szerint: 2011. december 19. 
A Támogatási szerződés módosítására a kérelmet 2012. február hónapban az Energia Központ 
NpKft. részére megküldtük. 
A projekt megvalósításának határideje a módosított Támogatási szerzödés szerint: 2012. 
november 12. 

A tervezett beruházás során elvégzendő kivitelezési munkák: 
- nyílászárók cseréje; 
- fűtési rendszer korszerűsítése (kazánok cseréje, termosztatikus szelepek felszerelése). 

A projekt beruházás leljes becsült költsége: 203.322.009 Ft 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 162.565 .769 Ft 
A kivitelezés szenődés szerinti költsége: 143.065.500,-Ft 
J. rész Pannon Épitő Kft. ( nyílászáró csere nagyépület): 119.570.500,-Ft 
2. rész Pannon Ey í tő Kft. ( nyi/ászáró csere kisépület J: 21.717. OOO, -Ft 
3. rész Pannon Epítő Kft. (jűtéskorsz. termosztatikus szelepek) l. 778.000, -Ft 
A projekt támogatási intenzitása: 75 % 

A projekt megvalósítására meghívásos tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása, az 
ajánlattevők részéről benyújtott ajánlatok bírálata megtörtént, az eredményhirdetés alapján 
mind a három rész ajánlatnál a Pannon Építő Kft. (1185 Budapest, Üllői út 731) a nyertes 
ajánlattevő. 

Az l. rész vonatkozásában a szerződés 2012.09.28-án módosításra került, ugyanis az ELMŰ 
az elektromos kapcsolóhelyiség nyílászárójának a tervdokumentáció szerinti műszaki 
megoldással történő cseréjéhez nem járult hozzá, ezért ezt a nyílászáról a projektből ki kellett 
venni és ennek összegével a vállaJási árat csökkenteni. A szerzödésmódosítás szerinti 
vállalkozási díj: 118.987.494,- Ft 

A módosítást követően: 
J. rész Pannon Épitő Kft. ( nyílászáró csere nagyépület) : 118.987.494, -Ft 
A kivitelezés sz.erz.ődés szerinti költsége: 142.482.494,-Ft 

A főépület nyílászárók cseréje (l. rész) és a kis épület nyílászárók cseréje (2. rész) szerződés 
szerinti határidőre, 2012. szeptember 30-ra elkészült, az műszakí átadás-átvételi eljárás 2012. 
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október 16-án lezárult. A fűtéskorszerűsítés tárgyában (3. rész) végzendő termosztatikus 
szelepek felszerelése szerződés szerinti határidőre, 2012. augusztus 11 -re elkészült, a műszaki 
átadás-átvétel megtörtént 
A projekthez kapcsolódó előleget a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata 2011. július 29-én kérte le a Közreműködő Szervezettől (Energia Központ 
NpKft.). Az előleg folyósítása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént 

• KEOP-5.3.0/N09-2010-0069, Budapest XVIII. ker. Kandó Téri Általános Iskola 
intézményépületének energetikai korszerűsítése 

A projekt megvalósításának befejezése a módosított Támogatási szerzödés szerint: 2012. 
szeptember 30. 

A tervezett beruházás során elvégzendő kivitelezési munkák: 
- homlokzati hőszigetelés; 
- zárófödém hőszigetelés; 
- nyílászárokban üvegezés cseréje; 
- fűtési rendszer felújítása és átalakítása (kazán, alapvezeték, radiátor csere, 

termosztatikus sze1epek felszerelése). 

A projekt beruházás teljes becsült költsége: 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 
A kivitelezés szerzödés szerinti költsége: 
l. rész FEHÉRÉP Kft. (nyílászáró üvegcsere): 
2. rész SZ+C Stúdió Kft. (homlokzat hőszig.): 
3. rész AKVA-PLAST Kft. (tető-hőszigetelés): 
4. rész ÉPVJLLSZER Kft. (fűtéskorszerűsítés): 

A projekt támogatási intenzitása: 

187.888.831 Ft 
164.089.765 Ft 
121.731.466 Ft 

7.307.443 Ft 
38.464.331 Ft 
26.542.215 Ft 
49.417.477 Ft 

56,91% 

A tetőszigetelés műszaki átadás-átvétele 2012. május ll-én megtörtént A homlokzati 
hőszigetelés műszaki átadás-átvétele a műszaki ellenőr által jelzett hiányosságok és javítások 
pótlása után 2012. június 14-én megtörtént 
Az épületgépészeti felújítások 2012. március 31-én megkezdődtek. A radiátorok felszerelése 
és a kazánház felújításának kivitelezése a vállalkozási szerződés szerint vállalt határidőre, 
2012. július 30-ra befejezödött. A műszaki átadás-átvétel lefolytatása megtörtént 
A projekt záró rendezvényét 2012. augusztus 31-én lebonyolítottuk 
A záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kitizetési kérelem beadásához szükséges 
dokumentumok összeállítása megtörtént és benyúj tásra került az Energia Központ Nonprofit 
Kft. részére, elbírálásuk jelenleg folyamatban. 
A projekttel kapcsolatban finanszírozási probléma nem volt, a vállalkozók által benyújtott 
számlák a fizetési határidőn belül kifizetésre kerültek. 

• KEOP-5.3.0/A/09~2010~0213, Budapest XVIII. ker. Brassó, Ady E., Kassa utcai általános 
iskola és Napsugár, Szivárvány óvoda intézményépületeinek energetikai korszerűsítése 

A tervezett beruházás során elvégzendő kivitelezési munkák: 
- nyílászárok cseréje; 
- fűtési rendszer korszerűsítése (termosztatikus szelepek felszerelése). 
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A projekt beruházás teljes becsült költsége: 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 
A projekt támogatási intenzitása: 
A támogatás mértéke a Projek-t elszámolható 
79.517.657.- Ft 

106.023.542 Ft 
96.223.542 Ft 

75,00 % 
összköltségének 75.00%-a, de legfeljebb 

A projekthez kapcsolódó előleget a Budapest XVIII. kerület Önkonnányzata egyelőre nem 
vette igénybe, mivel a Támogatási szerződést a felek még nem kötötték. 
A műszaki tartalomváltozással kapcsolatosan 2012. július 02-án egyeztető megbeszélésre 
került sor az Energia Központ székhelyén, ahol megerösitésre került, hogy a pályázat csak a 
műszaki tartalom változtatása nélkül, a pályázatban benyújtott műszaki tartalommal 
valósítható meg. Azok a beruházások, amelyeket időközben az intézmények megvalósítottak., 
a pályázatban nem számolhatók el, de a megvalósított möszaki tartalmat igazolni kell. 
A támogatási szerződés 2012. július 04-én került aláírásra. Még ezen a napon az 
önkormányzat módosítási kérelmet nyújtott be. 
2012. decemberében megállapítást nyert, hogy a projekt lebonyolítására, különösképpen a 
kivitelezésre már nem áll rendelkezésre elegendő idő, ezért az Önkormányzat az NKEK-nél 
kezdeményezte a támogatási szerződéstöl való elállást. 

• KMOP-4.5.2-11-2012-0013, Budapest XVIll. ker. Attila utcai bölcsőde építése 

A projekt beruházás teljes becsült költsége: 
A tervezett kivitelezés becsült költsége: 
A támogatás összege: 
A projekt támogatási intenzitása: 

191.577.541 Ft 
161.350.992 Ft 
149.235.833 Ft 

77,90% 

A 2012. éves Uzleti tervben számoltunk azzal, hogy az Attila utcai bölcsőde építésével 
kapcsolatos pályázat menedzsment feladatainak ellátásával az Önkormányzat Társaságunkat 
bízza meg. Ez a mai napig nem történt meg. 
Az Uzleti tervUnkben ezen projektből származó 1.667 eFt összegű bevétel az idei évben előre 
láthatóan nem fog realizálódni. 

A Városrehabilitáci618 Zrt. közreműködésével megvalósuló KEOP és KMOP projektek főbb 
adatai és 2012. évre tervezett, menedzsment díjakból származó bevételek az alábbiakban 
foglalhatók össze: 

adatok eFt-ban 

Tervezett 
Tervez.ett 

Beruházás Támogatás bevétel 2012. 
Projekt Pályázat 

összes összege 
menedzs-

müszaki év 
megnevezése száma 

költsége 
ment dij dok. bevételei 
bevétel 

készítésből 

l. Bambi bölcsőde KMOP-
bövítése, 4.5.2-09- 123 270 74 842 516 o 770 
átalakitása 2009-0013 

2. Att il a utcai KMOP-
bölcsőde 4.5.2-11- 191578 149 236 1667 o o 
építése 2012-0013 

19 



Városnhabilitációl8 Zrt. 2012. évi üzletijelentés 

Tervezett 
Tervezett 

Projekt Pályázat 
Beruházás Támogatás 

menedzs-
bevétel 2012. 

megnevezése száma 
összes összege 

ment dij 
műszaki év 

költsége dok. bevételei 
bevétel 

lcészítésből 
3. Darus utcai 

KEOP-
általános iskola 

5.3.0/A/09- 204 456 131416 994 o 1491 
energetikai 

2010-0039 
korszerűsítése 

4. Karjnthy 
KEOP-

Gimnázium 
5.3.0/A/09- 203 322 152 492 2 267 l 085 3 395 energetikai 
2010-0191 

korszerűsítése 

5. Kan dó téri 
KEOP-

általános iskola 
5.3.0/A/09- 187 889 106 928 1900 o 2 849 

energetikai 
2010-0069 

korszerűsítés~ 
6. Öt intézmény KEOP-

energetikai 5.3.0/A/09- 106 024 79 518 1280 l 085 o 
korszerűsítése 2010-0213 
Összesen: 8 623 z 170 B 505 

A fenti projektek menedzsment feladatainak ellátására az anyacéggel kötött megbízási 
szerződés keretében végzett feladatok teljesítéséért 2012. évre 10.793 eFt összegű bevételt 
terveztünk, melyből 2012. év végéig 8.505 eFt realizálódott. 
A tervtől való elmaradást az indokolja, hogy az Attila utcai bölcsőde építése, és az öt 
intézmény energetikai korszerűsítése projektek 20 12. évben nem indultak el~ azok tervezett 
bevétele nem realizálódott. 

III. PERES ÜGYEK 

A Városrehabilitáci618 Zrt.-nek peres ügye nincs. 

IV. MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK 

A mérleg lezárását követően lényeges esemény nem történt. 

V. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem 
rendelkezik. 

Budapest~ 2013. május 15. 
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