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Városgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizotts ág v é|emény ezí

Hatźtr ozati j av aslat a bizottság' számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

mestársyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺĺlet!

A Képviselő-testĺilet 33612010. (x. 07.) szálnű határozatában dtintött volt MÁv hkótelep
helyzetének ľendezéséről. A dĺjntés arról szólt, hogy az étékesítés feltételeinek megteremtése

éľdekében Józsefuarosi onkoľmányzat saját kĺlltségén kiépíti a teľület teljes viz- és

csatornahálőzatźŃ,kozvíIágítását, valamint az épu|etek telekhataÍan kí\Ąil hilződő elękhomos
hźiőzatát,majdértékesítialakóknakazĺĺgatlanokat.

Mivel a lakótelep helyzetének rendezése kízźrőIag az ott ta|áLhatő ĺisszes lakás (75 db) egy

egységként történő kezelésével lehetséges és ahhoz, hogy ahatátozatban szereplőeket végre

fudja hajtani a Hivatal és a Kisfalu Kft. sziikség van egy a lebonyolítást komplex módon

keze|ő eljaľásra.
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Az oĺtkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő |6/2005, (IV.20.)
<inkormányzati renđelet (továbbiakban Rendelet) 32. $-a a kcjvętkezőt tartalmazza ,,II,ĺT
terülętén lévő lakás esetén aKt.hozzźĺjéru|ásáva| a jelen rendeletben foglaltaktól el lehet térni,
ha a befekÍetési teľületre vonatkoző szerződés teljesítése érdekében sziikséges.''

A jelen esetben az ingatlanok éľtékesítését meg kell, hogy előzze egy kb. 200-300 millió
foľint nagyságrenďuberuházás, mely a lakások eladási áĺátalapvetően hatiírozzamęg. Mivel a
Rcndeleĺ' |<lzaĺl3|ag wz egyeúí lakásértékesíĺ,ést szabá|yoz,za, és attól eltémi ktzárlllag a HVT-k
esetében van mód, javaslom a teľiilet IIVT-vé nyilvánítását.

Amennyiben eÍTe soľ keľĹil, úgy lehetőség van a rendeletben foglaltaktól eltéľő vételźr
meghatfuozźsra, valamint a ťĺzętésí és szęrz(ĺdési fęltételek olyan módon töľténő
me ghatát ozźstlr a, amely b izt ons ágot nffi t
- egyrésń, az onkoľmáĺyzat, mint építtető száméra abenlházás kĺiltségeinek előteľemtése

szempontjából,
- másođľésń. a bérlők számźtra, akik ennek köszcinhetően olyan szerzőđést képesek

megkĺltni az onkoľmányzatta|, mint eladóval, amely lehetővé tęszí szźtmukľa, hogy az
általuk vétę|ár címen tettbeťĺzetések ne egyszeffe teľheljék meg őket, valamint biztosítsa
számukľa azt is, hogy a befizetéseket az onkormĺányzat az érdekfüben e|végzendő
beruházásokľa fordítj a.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 20II. december 1.

polgiírmester

Tĺjľvénves s é ń e\|ľ:nór zés :

,ł" űťŁWL
- Dr. Mészźlr Erika

a j e gy zot helyettesítő a|je gy ző

Melléklet: önkoľmányzati rendeletmódosítás

Hatásviz s g á|ati lap rende letalkotáshoz



A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:.

Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefuáľosi OnkormńnyzatKépviselő.testĺiletének
....l20l1. (. . . . . ..) łinkoľmányzati ľendelete

a helyi váľos.ľehabilitácĺós terůilet kijeltiléséľől és a területen a ľehabilitácĺó
megvalósításáľól szó'łLő 3212001. (X. 26.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatohő| sző|ő 1990. évi LxV. törvény 16.s (1) bekezdés és 65/A.$ (2)

bekezdésében, valamint az épített ktirnyezet a|akításaről és védelméľől szolő |997. éví
LXXVIII. töľvény 25. $, 28.$ (2) bękezdésében kapott fe|hata|mazás alapjan a következőket
rendeli el:

1. $ a helyi vaľos-ľehabilitációs terĹilet kijelöléséľől és a teľületen a ľehabilitáció
megvalósításĺáľól sző|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmźnyzatí rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. $ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Erte|mező ren d elkez é s ek

1.S

a) Rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő vĺírosľész, tömb olyan felújítása, amely sońn az
tltháIőzat és az épületállomany erľe érdemes elemeinek megtaľtásával, koľszeriĺsítéséve|, az
alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épiiletekkel töľténő pótlásával
töľténik az érintettteľület éľtékénęk a kornak mesfęlelő színvonalra emelése.

b) Rehabilitációs akcióteriilet: vaľos-reľ'uuĺitaJĺo. súlyponti teľiileteken beltil lévő olyan
összefiiggő városias beépítésű területek, amelyeket a Főváľosi l(özgyrilés kiilön hatfuozatában
varos-ľehabilitációs akcióteľületté nyilvanít.

c) Akcióteriileti kĺízisteľĹilet: olyan terület, ahol a viĺrosi köľnyezet leromlása és ezze|
párhlzamosan a súlyos konfliktusokkalterhelt tarsadalmĹđemogľáfiai viszonyok fokozatosan
romló, válságos helyzetet idéznek elő. Jellemző a rossz térszerkezeti kapcsolat, a teľĹilet
megkĺlzelítési nehézsége, a teľiilethaszĺźůat ľossz funkcionális he|yzete, a kedvezőtlen
környezeti, lakhatási állapotok, kedvezőtlen demográÍiai-gazdasági mutatók téľbeli
koncentrálódása.

d) Integĺált Szociális Vaľosrehabilitáció: az egyes akcióteruleti kľízisterülętekľe vonatkozóan
olyan komplex programokat kell érteĺi, amelyek keretében a |akźsgazdálkodás-építés, a
viíľosrehabilitáció, az értékvédelem, a szociális viszonyok, a képzéskultura,
foglalkoztatáspolitika, a közterület rendezése és a komyezetállapot javitása egységes
kezeléssel, integrált ágazati források bevonásával valósulhat meg.

e) Az integľált szociális vaľosrehabilitáció pľogľamjĺának modellkísérlete (a továbbiakban:
Modellkísérlet) az a négy éves pľogram' amelyben az onkoľmĺĺnyzat a Fővárosi
onkoľmĺínyzatta| egyiittmfüĺiđve Integrált Szociális Vĺĺľosrehabilitációs pľogľamot indít a
keriilet meghatźrozott krízisteriiletén, a teľiilet lakóinak szociális, gazdasźąí és élhetőségi



fe|záĺkőztatásának, valamint a tĺjbbszĺjrösen hátrányos terület leromlását okozó folyamatok
megá||apitásának és megfordításźlnakfő céljait szem előtt tartva

Đ Funkcióbővítő váľosrehabilitáció: vaľosok, illetve városľészek központi teriileteinek
funkcióbővítése, vagy funkcióerősítése, me|y hozzájáru| a|lhoz, hogy a varos kedvezőbb
környezetet biztosítson mind a lakosság, mind a beteleptilő váLla|kozások számfua. A
rehabilitációs tevékenység eľedményeként a viĺros váľoshieraľchiában betöltcitt szeľepének
megfelelő varosi fimkciót teljesebb ktjrben és hatékonyabban tudja ellátni. A funkcióbővítő
rehabilitáció keretében egy-egy kijel<ilt akcióterületen együttesen valósul meg a ťĺzikai
ľehabilitáció' aközösségek erőforľásainak fejlesztése és avállalkozások bevonása.

g) Közmtĺfejlesztő varosľehabilitáció: olyan vaľosrész esetében, ahol a szociális és tĺĺrsadalmi
viszonyok rendezettek, azonban a közműellátottság hiánya, vagy nem megfelelő á||apota
mialt a fulajdonos onkoľmányzatra az átlagosnál nagyobb anyagi teher hárul, megalapozza a
gazdaságosabb üzemeltetést, vagy az ingatlanok éľtékesítésének megteľemtését.

h) Helyi városrehabilitációs teľület (a továbbiakban HVT): a ľehabilitációs akcióteľĹileten
belül a helyi önkormiínyzat á|ta| kijelölt teľület, melynek akcióteruleti komplex
vaľosrehabi|itácíőja (HVT I.), akcióterületi kľízisteľület integľált szociális varosrehabilitációja
GIVT II.), funkcióbővítő városľehabilitációja (rrVT III.)' vagy közműfejlesztő
váľosľehabi|itáciőja (HVT IV) _ akár külső befektető bevonásával is _ előkészítés, illetve
me gval ó sít ás a|att áII.

Đ a FIVT I-n és a FIVT IV-n ellátandó helyi kozszolgáLtatási feladatok:
ha.) településfej lesztés
hb.) településrendezés
hc.) épített és természeti k<irnyezet védelme
hd.) lakásgazđá|kođás az onkormányzatlakásrenđeletébęn meghattrozott ktjrben

j) A HvT II-n ęllátandó helyi közszo|gáltatási feladatok:
azonosak a h) pontban meghatározott feladatokkal, továbbá a Modellkísérleti
progľambanmeghatározottköľbenaza|ábbikozszolgźůtatásifęladatok

- gondoskodás akozbi*onság helyi feladatairól;
- kcjzľeműkc'dés a helyi foglalkoztatás megoldásában;
- az óvodaľól' az alapfoku nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális

ellátásról, valamint a gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás;
- közcisségi tét biztosítása;
- közművelődésitevékenység'
- anemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének abińosítása;
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése,
- a lakosság onszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműkĺidés

a kcizösségekkel.

k) A ľTVT III-n ellátandó helyi kozszolgáltatási feladatok:
azonosak a h) pontban meghatźtrozott feladatokkal, tovźlbbá a funkciőbővitő
vĺĺľo srehabilitáció keľetében meghatár ozott közszol gźitatási feladatok

- helyigazdaságfejlesztés
- a lakosság önszervezódő kÓzösségei tevékenységének támogatása, egyĹittmfütidés

a kĺjzössésekkel.



2. $ a Rendelet 2. $ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A rendelet hatálya

2.S

(1) A rendelet hatźiya kiterjed a Budapest Józsefuĺíros közigazgatási teriiletén e rendeletben
lehataľolt helyi viĺľos-rehabilitációs tęľületekĺe (FIVT I., HVT II., HVT III. illetve HVT
IV.).

(2) A ľenđelet hatáIya a HVT I-n, HVT II-n, HVT III-n és FIVT IV-n talá|hatő ingatlanok
tulajdonosaira, bérlőire, valamint hasznáIőha terj ed ki.''

3. S a Rendelet 3. $ -a a követkęző (7)bekezdéssel egészülki:

,,(7) E rendelet a kozmufejlesztő varosrehabilitáció megvalósításara Helyi
Vaľosrehabilitációs Teľület lV-nek (HVT IV.) jelĺili kj az alábbi utcák á|tal hatźrolt
teľĹileteket:
ľ,ĺÁv lakótelep: Salgótaľjáni út _ Hungariai körut _ a 38818133 hrsz.-en nyilvĺíntartott

vasútszakasz''

4. S a Rendelet 4. $ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.S

A HVT I-n, HVT II-n, FIVT III-n és HVT IV-n elvégzendő kozszo|gá|ati feladatok
végľehajtásźnak részleteit a Képviselő-testület hatfuozatai, a megvalósításľa vonatkozó
megállapodások vagy Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés (RVSZ) hatźrozza meg.''

5. $ a Rendęlet a kĺjvetkezo 6lC $ -al egészül ki:

,,6/C $

A kclzműfej|esztő vaľosrehabilitáció megvalósításźůlozbiztosított pélueszkozök az alábbiak:

- a J ő zsefvĺro si onko tmány zat kö lts é gveté s éb en me ghattr ozott ĺĺ s sze g,

- a lakások és nem lakás célú helyiségek éľtékesítésébo| szźrmazó bevétel.''

6. $ Ez a ľendelet f}|z.janurĺľ 1. napjan IéphatáIyba.

Budapest, 20II. december. ....

Dr. Mészĺáľ Erika

a jegy zót helyettesítő a|j e gy zo

Dr. Kocsis Máté

polgármester





A helyi váľos-ľehabilitációs teľiilet
kijeliiléséľől és a területen a ľehabĺlitáció
megvalósításáróI szóló 321200|. (x. 26.)
önkormányzati rendelete

,,Ertelmező ľendelkezések

1.$

a) Rehabilitáciő: elavult, de értéket képviselő
városľész, tĺĺmb olyan felújítása, amely soľán
az űthá|őzat és az éptiletállomány effe
érdemes ęlemeinek megfartásźxaI,
korszeľĺĺsítésével, az a|ka|matlan épületek,
épületrészek elbontásával, esetleg azok tĄ

épületekkel tcjľténő pótlásával tcjľténik az
éľintett terĹilet éľtékének a koľnak megfelelő
színvonalľa emelése.

b) Rehabilitációs akcióteľület: vaľos-
rehabilitációs súlyponti teruleteken belül lévő
olyan ĺisszefüggő vaľosias beépítésű
teľületek, amelyeket a Fővarosi Közgyűlés
külĺĺn hatérozatában viíľos-rehabilitációs
akcióteľtiletté nyilvánít.

c) Akcióteľületi kľízisteľiilet: olyan teľület,
ahol a vĺáľosi környezet leromlása és ezzel
paĺhuzamosan a srilyos konfliktusokkal
terhelt taľsadalmi-demográfiai viszonyok
fokozatosan ľomló, válságos heIyzetet
iđézĺek elő. Jęllemzo a rossz térszerkezetí
kapcsolat' a terĹilet megközelítési nehézsége,
a teľülethasználat ľossz funkcionális
he|y zete, a kedv ezőtlen köľnye zeti' Ia|<hatásí
állapotok, kedvezőtlen demográfiai-
gazdasági mutatók térbeli koncentrálódása.

Ęudapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének
....120|1. (.........) iinkoľmányzati ľendelete a
helyi váľos-ľehabi|itációs terület kijeliitéséľől
és a teľü|eten a ľehabilitácĺó megvalósításáľól
sző|ő 3212001. (x. 2ó.) önkoľmányzatĺ ľendelet
módosításáľóI

A Rendelet 1. $ .a helyébe a kiivetkező
rendelkezés lép:"

,,Erte|^e,ő ľen d elkezés ek

1.S

a) Rehabilitácíő: elavult, de éľtéket képviselő
vĺĺrosrész, tömb olyan felújítása, amely során
az iihá|őzat és az épületállomany eÍTe

érdemes elemeinęk megtaľtásával,
korszenĺsítésével, az a|ka|matlan épületek'
épületrészek elbontásával, esetleg azok iĄ
épiiletekkel tĺjrténő pótlásával tĺirténik az
érintett terület értékének a komak megfelelő
színvonalra emelése.

b) Rehabilitációs akcióteľület: varos-
ľehabilitációs súlyponti teriileteken belül lévő
olyan összefiiggő vaľosias beépítésű
teľiiletek, amelyeket a Fővĺírosi Közgyulés
kĹilĺjn hatźrozatában viĺľos-rehabilitációs
akcióterületté nyilvanít.

c) AkcióterĹileti kľízisterĹilet: olyan teľĹilet,
ahol a varosi ktirnyezet leľomlása és ezze|
paľhuzamosan a súlyos konfliktusokkal
terhelt tĺírsadalmi-demográfiai viszonyok
fokozatosan ľomló, válságos helyzetet
idéznek elő. Jellemzó a rossz térszerkezeti
kapcsolat, a teriilet megközelítési nehézsége,
a területhaszĺáIat rossz funkcionális
he|yzete,akedvezotlenkömyezeti,|a?'hatźsi
állapotok, kedvezőtlen demográfiaĹ
gazdaséĺgi mutatók téľbeli koncentrálódása.



leromlását okoző folyamatok leromlását okozó folyamatok

d) Integrált Szociális Vĺáľosręhabilitáció: az
egyes akcióteruleti kľízistęrĹiletekre
vonatkozóan olyan komplex programokat
kell éľteni, amelyek keretébęn a
|akás gazdtiko dás - építé s, a váľo sľehab il itáció,
az értékvédelem, a szociális viszonyok, a
képzéskultura, foglalkoztatáspolitika, a
köztertilet rendezése és a környezetźůIapot
j avítása egységes kezeléssel, integľált ágazati
források bevonásával valósulhat mes.

e) Az integľált szociális vĺíľosrehabi|itáciő
progľamjának modellkísérlete
továbbiakban: Modellkísérlet) az anégy éves
program' amelyben az onkormányzat a

Fővaľosi onkoľmanyzatta| egyiittmúködve
Integrált Szociális Váľosľehabilitációs
programot indít a keľĹilet meghatározoĹl
kľízisteľĹiletén, a teľület lakóinak szociális,
gazdaságí és élhetősé gi fe|záĺkőztatásának,
valamint a tĺjbbszĺiľösen hátránvos teľület

megźůIapitásanak és megfordításiínak fő
céljait szem előtt tatŃa

Đ Funkcióbővítő váľosrehabilitáció:
váľosok, illetve váľosľészek ktizponti
teľületeinek funkciĺíbővítése' vagy
funkcióerősítése, me|y hozzájáľul ahhoz,
hogy a váľos kedvezőbb kiirnyezetet
biztosítson mind a lakosságo mind a
betelepĺilő vállalkozások számára. A
rehabilitácĺĺós tevékenység eredményeként
a váľos váľoshieľaľchiában betiilttitt
szeľepének megfelelő váľosi funkciĺót
teljesebb kiirben és hatékonyabban tudja
ellátni. A funkcióbővítő ľehabilitácĺó
keľetében egy.egy kijeliilt akcióterĺileten
egyiittesen valósul meg a Íizikai
ľehabilitáciĺóo a kłizłisségek erőfoľľásainak
fejlesztése és a vállalkozások bevonása.

g) Helyi városľehabilitációs teriilet (a
továbbiakban FIVT): a ľęhabilitációs
akciótertileten beliil a helyi ot.lkormáĺyzat
által kijelĺilt terület, melynek akciótertileti
komplex vaľosrehabí|itáciőja (HVT I.),

d) Iĺrtegrált Szociális Varosľehabilitáció: az
egyes akcióteľĹiletí k'rlzísteľiiletekľe
vonatkozóan olyan komplex pľogĺamokat
kell éľteni, amelyek keretében a
|akásgazđáIkodás-építés,avárosrehabilitáció,
az értékvédelem, a szociális viszonyok, a
képzéskultura, fog|a|koztatáspo1itika, a
közteľĹilet rendezése és a köľnyezetźi|apot
jav itása e gységes kezelés sel, integrált ágazati
foľľások bevonásával valósulhat mes.

e) Az integrált szociális varosrehabilitáció
(a programjrínak modellkísérlete (a

továbbiakban: Modellkísérlet) az a négy éves
program' amelyben az onkoľmĺínyzat a
Fővárosi tnkormĺányzatta| együttmfüöđve
Integľált Szociális Városrehabilitációs
programot indít a kerĹilet meghatározott
kľízisteriiletén, a terület lakóinak szociális,
gazdasági és élhetősé gi fe|zźrkőztatásának'
valamint a tĺibbszöľösęn hátrĺínyos teriilet

megźi|apitásanak és megfordításanak fő
céIjaít szem előtt tartva

f) Funkcióbővítő vĺĺro srehabilitáció : varo sok,
illętvę vaľosľészek központi teľtileteinek
fimkcióbővítése, vagy funkcióeľősítése, mely
hozzźljarul ałlhoz, hogy a vaľos kedvezőbb
köľnyezetet biztosítson mind a lakosság,
mind a betelepülő vźila|kozások számiĺľa. A
rehabilitációs tevékenység eredményeként a
váľos vaľoshieraľchiában betöltött
szeľepének megfelelő városi funkciót
teljesebb köľben és hatékonyabban tudja
ellátni. A firnkcióbővítő rehabilitáció
keretében egy-egy kijelölt akcióterületen
egyĺittesen valósul meg a ťĺzíkaí
rehabilitáció, a köz<isségek eľőforrásainak
fejlesztése és a vállalkozások bevonása.

g) Kclzműfejlęsztő varosrehabilitáció: olyan
vĺĺrosľész esetében, ahol a szociális és
tarsadalmi viszonyok rendezettek, azonban a
kozmuę||źiottság hiźnya, vagy nem
megfelelő á|Iapota miatt a tulajdonos
Oĺlkormźnyzatra az átlagosnál nagyobb



akcióteruleti kľízisteriilet integĺált szociális
vaľosrehabilitáciőja (rrVT II.), vagy
funkcióbővítő váľosľehabilitációja (tIvT
ilI.) _ akĺíľ külső befektető bevonásával is _
előkészítés, illetve megvalósítts alatt á||.

h) a HVT I-n ellátandó helvi
kozszo|gáItatási fel adatok :

ha. ) telepiilésfej lesztés

hb.) településrendezés

hc.) épített és tęľmészeti környezet
védelme

hd.) lakásgazdálkodás az Önkormtnyzat
lakásrendeletében meghatźnozott körbęn

i ) A HVT II-n ellátandó helyi
kozszolgéůtatási fe l adatok :

azonosak a h) pontban meghatźrozott
feladatokka|' továbbá a Modellkísérleti
programban meghatálrozolt köľbęn az
alábbi kozszo|gá|tatási feladatok

- gonđoskodás akozbinanság helyi
feladatairól;

- közręmfüödés a helyi
foglalkoztatás me goldásában;

- az óvodaról, az alapfokú
nevelésről, oktatásľól, az
egészségügyi, a szociális
ellátásról, valamint a gyeľmek és
ifiúsági felađatokról való
gondoskodás;

- közösségítérbiztosítása;
- közművelődésitevékenység,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek

jogai érvényesítésének a
biztosítása;

- az egészséges életmód kĺizĺisségi
feltételeinek elősegítése,

- a lakosság onszerveződo
köz<isségei tevékenységének
támogatása, együttmfüödés a
kĺizĺisségekkel.

j) A HvT III-n ellátandó helyi
kiizszolgáItatási feladatok:

aĺryagi teheľ hárul, mega|apozza a
gazdaságosabb üzemeltetést, vagy az
ingatlanok énékesítésének megteremtését.

h) Helyi városrehabilitációs teľiilęt (a
továbbiakban FIVT): a ręhabilitációs
akcióteriileten beliil a helyi önkormányzat
által kijelölt tertilet, melynek akciótertileti
komplex vaľosrehabilitációja GrvT I.),
akcióteriileti kľízistenilet integrált szociális
varosrehabíIitáciőja GIVT II.), funkcióbővítő
városrehabilitációja (rrVT III.), vagy
közmtĺfejlesztő vaľosręhabilitációja (HVT
IV) _ akár külső befektető bevonásával is _
előkészítés, illetve megvalósítźs a|att á||.

Đ a HVT I-n és a HVT IV-n ellátandó helyi
kozszolgá|tatás i fel adato k :

ha. ) településfej lesztés

hb.) településrendezés

hc.) épített és természeti kömyezet
védelme

hd.) lakásg azdá|kodás az onkoľm ányzat
l akásrendeletéb en me shatéLÍ o zott körben

j) A HVT II-n ellátandó helyi
ko zszo|gá|tatási fel adatok :

azonosak a h) pontban meghatározott
felađatokkal, továbbá a Modellkísérleti
programban meghatźnozott kĺiľben az
alábbí kozszo|gá|tatási feladatok

- gondoskodás akozbinonság helyi
feladatairól;

- k<jzľemfü<jdés a helyi
fo glalkoztatás megoldásában;

. az óvodĺáĺól, az alapfokú
nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális
ellátásról, valamint a gyermek és
ifiúsági feladatokľól való
gondoskođás;

- közösségi tér biztosítása;
- közművelődésitevékenység,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek

jogai érvényesítésének a



azonosak a h) pontban meghatározott
feladatokkal' továbbá a funkcióbővítő
váľosľehabilitáciĺó keľetében
m eghatáľo zott kőzszol gáltatási feladato k

- helyigazdaságfejlesztés
- ^ lakosság tinszerveződő

kiiziissógeĺ tevékenységének
támogatása, együttmĺĺktidés 

^köztisségekkel.''

,oA ľendelet hatálya

2.S

(1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Budapest
Józsefuáros kozígazgatási területén e
rendeletben lehatráľolt helyi váľos-
rehabilitációs területekĺe (HVT I., HVT
il.. illetve HVT III.).

(2) 
^ 

rendelet hatá|ya a řIVT I-n, HVT II-n
és HvT III-n ta|á|hatő ingatlanok
fulajdonosaira, bérlőire, valamint
haszná|őir a terj ed ki.''

biztosítása;
- az egészséges életmód kcizösségi

feltételeinek elősegítése,
- a lakosság önszerveződő

kcizösségei tevékenységének
táłnogatása. egyĹittmiĺködés a
közösségekkel.

k) A ITVT III-n ellátandó helyi
kö zszolgź/rtatás i fel adatok :

azonosak a h) pontban meghatározoÍl.
feladatokkal. továbbá a funkcióbővítő
váľosrehabilitáció keretében
me ghatétr ozott kĺjzszo l gáItatási feladatok

- helyi gazdaságfejlesztés
- a lakosság onszerveződő

közösségei tevékenységének
ttnnogatása. együttmfü<idés a
közössésekkel. ..

'Ą Rendelet 2. $ .a helyébe a kłivetkező
rendelkezés lép:"

,,A rendelethatáiya

2.$

(1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Budapest
Józsefuaros kozígazgatási terĹiletén e
rendeletben lehatarolt helyi vaĺos-
rehabilitációs teľiiletekre (HVT I., HVT
II., HVT III. illetue HVT IV.).

(2) 
^ 

ľendelet hatáLya a HVT I-n, FIVT II-n,
HVT III-n és HVT IV-n ta|źihatő
ingatlanok tulajdonosaira, béľlőire,
valamint hasznźiőka terj ed ki.''
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,r4.$

A HvT I-n, HVT II-n, és HvT III-n
elvégzenđo kozszo|gźiati feladatok
végrehajtásanak részleteit a Képviselő-
testiilet hatátozataL a megvalósításra
vonatkozó megállapodások vagy
Rehabilitációs Vagyonkezelési Szęrzódés
(RV SZ) hattĺt ozza meg.''

4. $ a Rendelet 4. $ -a helyébe a kiivetkező
ľendelkezés lép:

"4.S
(3) A HVT I-n, HVT II-n, HVT III-n és FIVT

IV-n elvégzenďő kozszo|géiati feladatok
végľehajtástnak ńszJreteit a Képviselő-
testiilet hatźltozatai, a megvalósításľa
vonatkozó megállapodások vagy
Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés
(RV S Z) hatźr ozza meg.''

ll




