
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGARMESTER 

9 ../2020.  (V.  20.)  számú határozat 

a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház  u. 42-44.  szám alatti Társasházban a felvonó 
létesítésére 

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.)  Korm. rendelet 
1.  §-a 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  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

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 Pikó András polgármester úgy döntök, hogy 

1.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház  u. 42-44.  szám alatti társasház  2019. 
december 10-ig tartott írásbeli szavazásán a felvonó telepítése tárgyában hozott  1.  számú 
határozatát. 

2.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a felvonó telepítésének 
tárgyában tartandó ismételt közgyűlésen vagy írásbeli szavazáson igen szavazatával 
támogassa a lift telepítését, valamint a hozzá kapcsolódó társasház tulajdont alapító okirat 
módosítását. 

3.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között hatályban lévő 
közszolgáltatási szerződés alapján a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház  u. 42-44.  szám 
alatti társasház lift telepítéséhez kapcsolódó társasház tulajdont alapító okirat módosítás 
aláírására a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében és 
meghatalmazásából eljárva. 

Felelős: polgármester 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

RIND  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

Határidő:  1.)  pont esetében  2020.  május  20., 2.)  pont esetében a közgyűlés időpontja,  3.)  pont 
esetében az iratok tulajdonosok vagy megbízottjuk által történő benyújtását követő  5 
munkanap. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  május  ?-9." 
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