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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁR M ESTE  R 

A  SI  /2020. (IV. 16.)  számú határozat 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet I. § 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. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXX1X. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva  451  /2020. (IV. 16.)  számú határozatot hozom: 

Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy hozzájárulok — a Józsefváros területén az 
építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011.  (III.18.) önkormányzati 
rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — hogy a  Horvath Mihaly  tér Kft. (székhely:  1204 
Budapest,  Mártírok útja  290.,  cégjegyzékszám:  01 09 273357,  adószám.  25406836-2-43.)  a 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly  tér  15.  (helyrajzi szám:  35192)  szám alatt tervezett 
épületek megépítéséhez kapcsolódó  24  db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli 
megváltással teljesítse  2.500.000,-  Ft/parkolóhely díjért. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  április  16., 2.  pont esetében:  2020.  május  15. 
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