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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2012. (VIII.01.) önkormányzati rendelete∗
A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról
szóló 32/2001. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli
el.
1. § A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról
szóló 32/2001. (X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § h) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„h) Helyi város-rehabilitációs terület (a továbbiakban: HVT): a rehabilitációs akcióterületen belül a
helyi önkormányzat által kijelölt terület, melynek akcióterületi komplex város-rehabilitációja (HVT
I.), akcióterületi krízisterület integrált szociális város-rehabilitációja (HVT II.), funkcióbővítő városrehabilitációja (HVT III.), vagy közműfejlesztő város-rehabilitációja (HVT IV), akcióterületi
krízisterület integrált szociális város-rehabilitációja (HVT V.) – akár külső befektető bevonásával is –
előkészítés, illetve megvalósítás alatt áll.”
2. § A Rendelet 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
„l) A HVT V-n ellátandó helyi közszolgáltatási feladatok:
azonosak a j) pontban meghatározott feladatokkal, továbbá az akcióterületi krízisterület integrált
szociális város-rehabilitációja keretében meghatározott közszolgáltatási feladatokkal, azaz a helyi
gazdaságfejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása,
együttműködés a közösségekkel.”
3. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Józsefváros közigazgatási területén e rendeletben
lehatárolt helyi város-rehabilitációs területekre (HVT I., HVT II., HVT III., HVT IV., HVT V.).
(2) A rendelet hatálya a HVT I-n, HVT II-n, HVT III-n, HVT IV-n, HVT V-n található ingatlanok
tulajdonosaira, bérlőire, valamint használóira terjed ki.”
4. § A Rendelet 3. §-a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendelet az integrált szociális város-rehabilitáció modellkísérletére Helyi Város-rehabilitációs
Terület V-nek (HVT V.) jelöli ki az alábbi utcák által határolt területeket:
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Józsefváros Magdolna-negyed: Nagyfuvaros utca – Népszínház utca – Teleki tér - Fiumei út Baross utca – Kálvária tér – Baross utca - Koszorú utca – Mátyás tér.”
5. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A HVT I-n, a HVT II-n, a HVT III-n, a HVT IV-n, a HVT V-n elvégzendő közszolgálati
feladatok végrehajtásának részleteit a Képviselő-testület határozatai, a megvalósításra vonatkozó
megállapodások, vagy Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés (a továbbiakban: RVSZ) határozza
meg.”
6. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) önkormányzati
rendelet 2. § (14) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelő szervezetek közül a
város-rehabilitáció e rendeletben meghatározott helyi közszolgáltatási feladatai kizárólagos ellátására
jogosult szervezetként az Önkormányzat az általa a Fővárosi Önkormányzattal közösen, kifejezetten a
rehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási, projektmenedzsmenti feladatok
végzésére alapított célorientált gazdasági társaságot, Rév8 Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt-t
jelöli ki, mely szervezet adott rehabilitációban végzendő feladatait a 4. §-ban meghatározottak szerint
látja el.”
7. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2012. július …..
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