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Budapest Józsefvárosi On k ormźnyzat

Képviselő.testiilete szźlmára

Tisztelt Képvise|ő-testü|et!

I. Józsefváľos fejlesztéséľől szĺílĺi 9t2007. (II.19.) tinkormányzati ľendelet

módosítása

A Képviselo-testtilet a helyi onkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.)
l6. $ (l) bekezdésében, 80. $-ában, az épitett köľnyezet alakítása"ról és védelmérő| szóló |997, évi

LXXVIII. töľvény f5. $-ź,}ian,28. $ (2) bekezdésében kapott e felhatalmazás a|apján megalkotta a

Józsefuáros fejlesztéséről szó|ó gl200,7 , (II' 19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A rendeleti szabtiyozása céIjai k<jzött szerepelt Budapest Józsefuáros teľtileťfejlesztése _ ezen belü|

váľos-rehabi|itáciőia -' a területfejlesztéshez szükséges területek lehatáľolása, a területfej|esztéshez,

településfejlesztésňez sziikséges vagyonelemek elktilonítése, a közérdektí teľületfejlesztéshez

szükséges jogi eszkozök biztosítása, a tertiletfej|esztéshez, településfejlesztéshez kapcsolódó

uugyo1hu,"ńoiĺt^uot szźrmazó bevételek - hozamok és ellenéľték . kizárólagos fejlesztési célľa

történő felhasználása' a vagyonnal való hátrányos gazdálkodás megakadályozźsa.

A Rende|et hatá|ya (2. $) kiterjed az onkormányzat teljes vagyonára, a vagyonelemek kezelésére,

hasznosítására, átruhéu:ásźra, az cinkormányzati ľendelettel kijelölt rehabilitációs és fejlesztési

teriileteken Ía|á|hatő ingatlanokra és azok tulajdonosaiľa, béľlőire, használóira.
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Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi -

[Iumánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi .

Határ ozati jav as|at a bizottsäg szálmár a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselo-

testü letnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását'



A Rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint:

,,(5) Az onkormónyzat intézményi, kozterĹiĺeti fejlesztési tevékenységet, ezen belül a beľuhazósok
bonyolítását, projektmenedzsmentjét, m{jszaki elĺenőrzését az t)nkormányzattal kötott megáIlapodós
szerintifeltéteĺekkeĺ a l}}%o-ban önkormányzati tuĺajdonban lévő központi vagyonkezelő szervezet
a Kisfalu ltft. végzi kizdrólagosan. A kizárólagosság alól, kivételes esetben felmentést a
polgármester javaslatára a GKK-PEB adhat.,,

A hivatkozott ľendelkezésben foglaltak a|apján a Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft.
előzőekben hivatkozott feladatai kimerítik a kozbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 9. $ (5) bekezdés g) pontjában foglaltakat.
A Kbt. 9. $.(5) bekezdés g) ponla szerint:

''(5) E törvény szerinti eĺjárást - ha a közbeszerzés tórgla szolgáItatas megrendelés - nem kell
alkalmazni a kovetkező esetekben:
g) ha a szolgáltatást a 6. $ (I) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők valamelyike
vag1ł általuk létrehozott társulás jogszabály alapjánfennálló kizárólagos jog alapján nyújtja,','

A Kbt. 6. $ (1) bekezdés a)-c) pontjában hivatkozottaján|atkérők közül releváns az(|) bekezdés c)
pontjában foglaltak szerinti aján|atkéro, mely szeľint:

,,c) az a jogképes Szervezet, amelyet közérdeklj, de nem ipari vagł kereskedelmi jellegű tevékenység

folytatása céIjábóI hoznak létre, vagł amely ilyen tevékenységet lót el, ha az a)-d) pontokban
meghatározott egy vagł több szervezet, az országgyiÍlés vagl a Kormány lcülön-lcüIön vagł
együttesen, kozvetlenül vag1ł kozvetetten meghatározó befolyast képes felette g1lakorolni vagl
mijködését tobbségi részben egy vagl tobb ilyen szervezet (testület) finanszírozza;,,

Fentiek a|apjtn a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdtúkodő Kft' a hivatkozott Rendeletben
meghatározott feladatait jogszabźiy a|apján fennálló kizárólagos joga|apjźn nyújtja'

Ezen túlmenően a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladatait az onkoľmányzattal kötött
megbízási szerzódés a|apjźtn |átja eI,2010' szeptember 9-tó| f013. augusztus 3l-ig. A megbízźsi
szerződés több alkalommal módosításra keľült, a szerződés legutóbbi módosításáľól a
YźrosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottsźęaf79lf0|2, (III.07.) számúhatározatźtban d<int<jtt.

A Kft. á|ta| végzeťt tevékenységek, feladatok felülvizsgálata és áttekintése a|apján indokolt a
tevékenységi koľ bővítése a tervezési feladatokkal, valamint a fe|adatok ellátásának batá|ya
társasházakban | év ő on korm ányzati tu laj donú ingat l anokľa is kiterj edj en'

Fentieken kívi'il a Rende|etben szükséges a Képviselő-testület bizottsági Struktúrájának való
megfeleltetés is' 2010. október l3-tól a Gazdasági, Keľületfejlesztési és Kozbeszerzési Bizottság
fe|adatai és hatáskore a Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság feladat. és hatáskörébe tartoznak.

Mindezek a|apján szükséges a Rendelet 9. $ (5) bekezdésének módosítasa, mely módosítiásra
vonatkozó j avas lat e lóterj esztés m ellékletet képezi'

II. A helyi a he|yi váľos-ľehabilitációs teľület kijelöIéséľől és a teľületen a rehabilĺtáció
megvalósításáról szóIó 32/200I. (X.f6.) iinkoľmányzati ľendelet módosítása

A Képviselő-testülete az ON ', valamint az épitett köľnyezet a|akitástnő| és védelméről szóló |997 ' évi
LXXVil. töľvényben kapott fe|hata|mazás a|apján a keľület kijelölt akcióteľületein és krízisterületein
a váľos-rehabilitáció megvalósítása érdekében megalkotta a helyi a he|yi váľos-ľehabilitációs teľület
kijelölésérő| és a tertileten a ľehabilitáció megvalósításráról sző|ő 32lf001. (X.26.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: onkorm źnyzati Rendelet).
Az onkormányzat ezen rendeletében a kijelölt tertiletek ľehabilitációs városfejlesztési eszkozökkel
történo megújítását tuztekj cé|ul, ennek keretében a meglévő köztertiletek megújítása, új köĺerületek,
zöldfelü|etek kialakítása, az épi|etá|lomány felújítása, a felújításra alkalmatlan épĺiletek és üľes telkek
egyéb módon történő fejlesztése és korszerű infrastruktrira kialakítása, meglévő funkciók bővítése, és

erósítése' a terület lakóinak szociális' gazdasźęi és élhetőségife|zétrkôztatźtsa, valamint a többszorösen
hátrányos he|yzetu tertilet leľomlását okozó folyamatok megá||itźsa és megfordítrása.

Az Önkorm źnyzati Rendelet Helyi városrehabilitációs teľületeket (a továbbiakban: FIVT) állapít meg,
úgymint

- HvT I., mely a Corvin Sétany Pľogram akcióteľülete,
- tryT II.. melv krízisteľület intesrált szociális városrehabilitáció területe.



- HVT III., mely a Palotanegyed tertilete,
- HVT IV., mely a MAV lakótelep teriilete'

Az Önkorm ányzati Rendeletben szabtiyozoÍt krízisterĹilet integľált szociális városrehabilitáció
felülvizsgálata és új elemekkel töľténő módosítasa indokolt, melynek a|apján javaslom az
onkormányzat Rende|et kiegészítését HVT V. terĹilettel, mely az integrźút szociáliś városrehabilitáció
modellkísérletének teriilete lenne, az a|ábbi utcák által hatźtro|t tertiletekkel:
Józsefuáros Magdolna-negyed: Nagyfuvaros utca _ Népszínház utca _ Teleki tér - Fiumei út -
Baross utca _ Kálváľia tér _ Baross utca - Koszorú utca - Máýás tér.

Fentiek a|apján szükséges az onkorm ányzati Rendelet módosítása, mely módosításra vonatkozó
j av as l at az e|őterj esztés m e l l ék I ete t kép ezi.

Azow. 10. $ (l) bekezdés a) pontja a|apjtn a képviselő.testület át nem ruházhatő hatásköľébe
tartozik a rende letalkotás.

Fentiek a|apján kérem az önkormányzati rendeletmódosítások e|fo}adásźtt. 
/ l , /

Budapest, z)Iz.július 30. ó -./ ulľ
E,gý Atti|a

alpolgármester

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

ł /il"á/ź*,
Dľ' Mészár Erika 

/a|jegyző



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat Képvise|ő.testĺiletének

.ĺ2012. (......) önkoľmányzati ľendelete

Józsefoáľos fejlesztésérő| szó|ó 912007. (II.19.) önkoľmányzati ľenđelet módosításáľó|

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az A|aptorvény 32.
cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatásköľében, a helyi önkormányzatokrő| szóló l990.
évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|maztts alapján e|járva a ktjvetkezőket rendeli
el.

1. $ Józsefuáros fejlesztéséről szóló 9lf007. (II'19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2' $ (l) bekezdése helyébe a követkęző rendelkezés lép:

,,(l) E rendelet hatá|ya kiteťed az onkormányzat teljes vagyonára, a vagyonelemek keze|ésére,
hasznosítására' tłtruházásárą az önkormányzati rendelettel kijelölt ľehabilitłációs és fejlesztési
területeken található kizárólagos önkormányzati tulajdonban źill'ő ingatlanokra, és az önkoľmányzati
rende|ettel kijelolt rehabilitációs és fejlesztési területeken található tttrsashźzakban |évő önkormányzati
tu |aj donban ál ló in gatlan okra, azok béľ|őire, haszntůőir a.,,

2. $ A Rendelet 9. $ (5) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés Iép:

,,(5) Az onkoľmányzat intézményi, közterületi fejlesztési tevékenységet, ezen bel{il a beľuházások
bonyolítasát, projektmenedzsmentjét, tewezését' műszaki ellenőrzését az onkormányzatÍa| kötött
megá|lapodás szerinti feltételekkel a 1,00oÁ-ban önkormányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkeze|o szervęzet a Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft,. végzi kizáľólagosan. A
kizárólagosság a|ő|, kivételes esetben felmentést a polgáľmester javaslatára a VPB adhat.''

3. $ Ez a rendelet 2012. augusztus l-jén léphattúyba,

4.S A Rendelet
a) 2. $ (4)bekezdésében a ,,Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság'' szövegľész
helyébe a,,Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság,,,a ,,GKKB'' szövegrész helyébe a 

',VPB''b) 2' $ (5) bekezdésében, a 8' $ (2)-(5) bekezdésében, a9' $ (2)-(4) bekezdésében a,,GKKB''
szov egr ész helyébe a,,VPB'''
c) 9. s (5) bekezdésében a,,GKK-PEB'' szövegrészhe|yébe a,,VPB''
szöveg lép.

Budapest, 2012. jrilius .....

Rimán Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



eľedeti módosítás

2.S
(1) A jelen rendelet hatźiya kiteťed az
onkormányzat teljes vagyonáĺa, a
vagyonelemek kezelésére, hasznosítźsára,
átruházására, az önkorm áĺyzati rendelettel
kijelölt rehabilitációs és fejlesztési
teľĹileteken ta|á|hatő ingatlanokľa és azok
tulaj dono saiľa, bérlő iľe, hasznáIők a.

e.s

(5) az onkormányzat intézményi' köztertileti
fejlesztési tevékenységet, ezen belül a
beľuházások
pľoj ektmenedzsmentj ét, műszaki ellenőrzését
az örlkormányzatta| kötött megállapodás
szeľinti feltételekke| a l)j%o-ban
önkormányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkeze|o szęrvezet a Kisfalu kft' végzí
kizáľólagosan' A kizárő|agosság alól,
kivételes esetben felmentést a polgármester
iavas|atáta a GKK-PEB adhat.

bonvolítását.

2.S
(1) E rendelet hatálya kiterjed az Ollkormźnyzat
teljes vagyonára, a vagyonelemek kezeléséľe,
hasznosítására, źúruházásźra, az önkormźtnyzati
rendelettel kijelölt rehabilitációs és fejlesztési
területeken ta|á|hatő kizárólagos onkoľmányzati
tulajdonban álló ingatlanokra, és az
önkormányzati rendelettel kijelölt rehabilitációs
és fej lesztési területeken ta|źihatő társasházakban
lévő önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanokra, azok bérlőiľe, haszntůőira.

e.s

(5) Az Önkormányzat intézményi, közteľületi
fejlesztési tevékenységet, ezen belü| a
beruházások bonyolítiását,
pľojektmenedzsmentjét, tervezését, műszaki
ellenőľzését aZ önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti feltételekke| a |D0%o-ban
önkormányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkeze|o szervezet a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. végzi kizárólagosan. A
kizárólagosság alól, kivételes esetben felmentést
a polgármester javaslatáľa a VPB adhat.



Bud apest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzat Képvise|ő-testületének

. .... ... ..ĺ2012. (......) önkoľmányzati ľende|ete

A he|yi a helyi váľos-rehabilitációs terĺilet kĺjelti|éséľől és a teľületen a ľehabilitáció
megvalósításáról szóló 32lf00t. (x.26.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefiiárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete az A|aptorvény 3?.
cikk (1) bekezdésében meghatáľozott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzato|<ĺó| szóló 1990.
évi LXV. torvény 16. $ (l) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apján e|járva a következőket rendeli
el.

1. $ A helyi a helyi város-rehabilitációs terület kijelöIéséről és a területen a ľehabilitáció
megvalósításáľóI szóló 321200|' (X'26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $ h)
pontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,,h) Helyi városľehabilitációs tertilet (a továbbiakban: FIVT): a rehabi|itációs akcióterületen belül a
helyi önkormányzat áItal kijelölt teľület, melynek akcióteruleti komplex városľehabi|itáciőja (HVT I.),
akcióterĺileti krízisteľület integrált szociális városrehabi|itźLciőia G{VT II'), funkcióbővítő
városrehabilitáciőja GIVT III.), vagy közműfejlesztő városrehabílitációja GIVT IV), akcióterületi
krízisterÍilet integrált szociális városrehabilitácĺőja (}IVT V.) _ akár külső befektető bevonásával is -
előkészítés, i l letve megvalósítás alatt áll.''

2. $ A Rendelet l. $-a a következő l) ponttal egészül ki:

,,l) A HVT V-n el|átandó helyi kozszo|gá'|tatasi feladatok:
azonosak a j) pontban meghatározott feladatokkal, továbbá az akcióterületi krízisterület integľált
szociális városrehabilitźLciőja keľetében meghatźrozott közszolgźitatási feladatokka|, azaz a helyi
gazdaságfejlesztés, a lakosság onszerveződő közösségei tevékenységének tźtmogatása,
együttműködés a közösségekkel.''

3. $ A Rendelet 2. $-a helyébe a következo rende|kezés lép:

''2. $ (1) A rendelet hatźiya kiteťed a Budapest Józsefuáľos kozigazgatási tertiletén e rendeletben
lehatáľolt helyi város-rehabilitációs tertiletekre GIVT I., rryT II., rryT III., HVT IV., HVT V.).

(2) A rendelethatá|ya a řIVT I.n, HVT II-n, }IVT III-n' IIVT IV-n' řrVT V-n található ingatlanok
tulaj donosaira, bérlőiľe, valamint használóira terj ed ki.''

4. s A Rendelet 3. $-a következőilj (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) E ľendelet az integrźilt szociális városrehabilitáció modellkíséľletére Helyi Váľos-rehabilitációs
Teri.ilet V-nek GrvT V.) jelöli ki az a|ábbi utcák által határolt tertileteket:
Józsefuáros Magdolna-negyed: Nagyfuvaľos utca - Népszínhźn utca - Teleki tér - Fiumei út -
Baross utca _ Kálvária tér _ Baross utca - Koszorú utca _Mátyás tér.,,

5. $ A Rendelet 4. $-a helyébe a következo rende|kezés lép:

,,4. s A FIVT I-n, a FIVT II-n, a FIVT III-n, a FIVT IV-n, a FIVT V-n elvégzendő közszo|gźitatási
feladatok végľehajtásának ľészleteit a Képviselő-testĺilet határozatai, a megvalósításľa vonatkozó
megállapodások, vagy Rehabilitációs Vagyonkeze|ési Szerzodés (a továbbiakban: RVSZ) hatźtrozza
meg.t'



6. $ A Rendelet 7. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,7. $ Budapest Józsefuárosi Önkormtnyzat vagyonárőI, valamint a Versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabáIyairő| sző|ő 37/f003. (Vu.07.) önkormányzati
rendelet 2. $ (14) bekezdésében meghatározott cĺnkormányzati vagyonkeze|ő szervezetek köztil a
városrehabilitáció e ľendeletben meghatározott helyi kozszo|gá|tatási feladatai kizźrő|agos e||źtásźra
jogosult szeľvezetként az onkorm ányzat az á|ta|a a Főviírosi Önkormányzatta| közösen, kifejezetten a
rehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezésĹlebonyolítási, projektmenedzsmenti feladatok
végzésére alapított célorientált gazdasági táľsaságot, Rév8 Rehabilitációs és Városfej|esztési Zrt-t
jelöli ki, mely szervezet adott ľehabilitációban végzendő feladatait a 4. $-ban meghatározottak szeľint
|átja e|.,,

7. $ Ez a rendelet 20|f . augusztus 1-jén lép hatályba.

Budapest, 20l2. július .'...

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



eľedeti módosítás

t.

h) Helyi városľehabilitációs terület (a
továbbiakban HVT): a rehabilitációs
akcióteruleten belül a helyi önkormányzat
által kijelölt terĹilet, melynek akcióteruleti
komplex városrehabilitációja (řrvT I.),
akcióterületi kĺízisteľület integľált szociális
városrehabilitációj a (HVT II.), funkcióbővítő
varosrehabilitációja (HVT III.), vagy
kĺizmúfejlesztő varosrehabilitációja (HVT
IV) _ akár kiilső befektető bevonásával is _
előkészítés, illetve megvalósítás a|att á||.

A rendelet hatźiya kiteľjed a Budapest
Józsefuaros kozigazgatźsi területén e
rendeletben lehatáľolt helyi város-
rehabilitációs területekľe (HVT I., HVT
IL, HVT IlL illetve HVT IV.).

A rendelet hatáIya a HVT I-n' HVT II-n,
HVT III-n és HVT IV-n található
ingatlanok tulaj donosafua, bér|óire,
valamint haszná|őir a teľi ed ki.

A HVT I-n, HVT II-n, HVT III-n és HVT
IV-n elvégzendő kozszo|gźůati feladatok
végrehajtásĺínak ľészleteit a Képviselő-
testület határozataL a megvalósításra
vonatkozó megállapodások vagy
Rehabilitációs Vagyonkezelési Szeľzőđés
(RVSZ) határozzameg.

Budapest Józsefváľosi onkormźnyzat
vagyonáról, valamint a Versenyeztetés és a
helyi költségvetési szervek beszerzési
eIjárásának szabá|yairől szóló 3712003.
(VII.07.) ök. sz. rendelet (továbbiakban Vr.)
2' $ (14) bekezdésében meghatározott
önkoľmányzati vagyonkezelő szervezetek
közül a városľehabilitáció e ľendeletben
meghatározott helyi közszo|gá|tatźsi
fe|ađatai kizárólagos e||átásźna jogosult
szervezetként az onkormanyzat az áIta|a a

f.

(t)

(2)

4.

7.

1. S

h) Helyi városrehabilitációs teľtilet (a
továbbiakban: FIVT): a rehabilitációs
akcióteľtileten belül a helyi önkoľmányzat á|ta|
kijelölt terület, melynek akcióterületi komplex
városrehabilitációja (}IVT I.), akcióteľületi
krízisterĺilet integrált szociális
városrehabilitéLciőia (}rVT II.), funkcióbővítő
városrehabilitźLciőja (HVT III.), vagy
közműfejlesztő vźtrosrehabilitációja (HVT IV),
akciótertileti krízisterület integrált szociális
váľosrehabilitáciőja (rrvT V') akźtt külső
befektető bevonásával is - előkészítés. illetve
megvalósítás alatt áll'

2.$

(1) A rendelet hatáIya kiterjed a Budapest
Józsefuáros kozigazgatási teľületén e
rendeletben lehatárolt helyi váľos.
rehabilitációs terĺ'iletekre (HVT I., HVT II.,
HVT III.,I{VT IV., řrVT v.)'

(2) A ľendelethatá|ya a HVT I-n, HVT II-n,
FIVT III-n, řIVT IV-n, }IVT V-n ta|źihatő
ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, valamint
használóiľa terjed ki.

A HVT I-n, a FIVT II-n, a HVT III-n, a FIVT IV-
n' a řIVT V-n elvégzendő kĺizszolgáltatási
feladatok végrehajtásának ľészleteit a Képviselő-
testület hatfu ozatai, a megvalósításra vonatkozó
megállapodások, vagy Rehabilitációs
Vagyonkezelési Szerződés (a továbbiakban:
RVSZ) határozzameg.

7.$

Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzat
vagyonárôl, valamint a veľsenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljárásának
szabźůyafuó| sző|ő 37ĺ2003. (V[.07.)
önkoľmányzati rendelet 2. s (14) bekezdésében
meghatározott önkormányzati vagyonkezelő
szervezetek közĺil a váľosrehabilitáció e

rendeletben me ghattr ozott he lyi közszo|gá|tatási
fe|adatai kizaľólagos e||átźsźlta jogosult
szervezetként az onkoľmányzat aZ á|ta|a a
Főv áro s i Önko rm ány zatta| közo sen, ki fej ezetten
a rehabi litációval kapcsolatos közcé l ű szerv ezési-

+.



Főváľosi ormányzatla| kozösen,
kifejezetten a ľehabilitáciőva| kapcsolatos
ktizcélú szervezési-lebonyolítási feladatok
végzésére alapított célorientált gazđasági
táľsaságot, Rév8 Rehabilitációs és
Vaľosfej leszté si Részvénytársaságot j el öli ki,
mely szervezet adott rehabilitációban
végzendő feladatait a 4.$-ban hivatkozott
RV SZ, illetve megállapod ás r o gzíti.

Iebonyolítási, projektmenedzsmenti feladatok
végzésére a|apltott célorientált gazdasági
társaságot, Rév8 Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zrt-t jelĺili ki, me|y szewezet
adott ľehabilitációban végzendő feladatait a 4. $-
ban meghat ár ozottak szeľint |źÍja e|.


