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47:-./2020. (IV. QC.)  számú határozat 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

Az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1) 
bekezdésében az Alaptörvény  53.  cikk  (3)  bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, 
hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény  53.  cikk  (1)  és  (2)  bekezdése szerinti kormány 
rendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa.  A  Kormány a 
vészhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság átruházott hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdése alapján visszavonom és  a(/2020. (IV. .0$.) 
számú határozatot hozom: 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy elfogadom az előterjesztésben megjelölt 
4  darab személygépjármű értékesítésére legmagasabb ajánlatot tevő Pátzay József Tamás 
egyéni vállalkozó ajánlatát. 

Elfogadott ajánlati ár: 

Ajánlati ár összesen bruttó  500.000,- Ft 

  

Fe  elős: Polgármester 
Határidő:  2020.  április  07. 

1.  pont: Felkérem a jegyzőt a határozat alapján az adásvételi szerződés előkészítésére. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2020.  április  15. 
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2.  pont: Az  1.  pontban elkészült adásvételi szerződést a benyújtástól számított  8  napon belül 
aláírom. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  április  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

Budapest, 2020.  áprilisüi , 

Pikó András 
polgármester 
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