
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Város 
Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási Igazgatóság 

Budapest, 2020.  március 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

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  Ji4sytvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva  a  polgármesterei./2020.  (P1:24)  számú határozatot hozza: 

Én, Pikó  Andras, Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros polgármestere úgy döntök, hogy 

1. a  Semmelweis Egyetem  II.  számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló 
fejlesztésének támogatásával összefüggésben  a  Magyarország  2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló  2019.  évi LXXI. törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai)  II.  Felhalmozási célú támogatások fejezetének  18.  pontjában 
biztosított  60.000,0  e  Ft  összegű támogatást befogadja. 

2. az  1.  pont szerinti támogatást  a  Ludovika  tér  (36178  hrsz.) Semmelweis Egyetem  II. 
számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló része felújítására használja fel. 

3. felkéri  a  polgármestert és  a  jegyzőt  a  támogatás igénybevételéhez szükséges 
dokumentumok aláírására, és az esetleges hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére. 

4. a 2.  pont szerinti területet parkolóként legalább  5  évig fenntartja, ennek érdekében  a  tér 
fenntartására eddig fordított fedezetet továbbra  is  biztosítja. 

5. felkéri  a  polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(XII.  31.)  Korm. rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozat kiadására. 

6. felkéri  a  polgármestert, hogy  a  Fővárosi Önkormányzattal kössön külön megállapodást  a 
támogatás  2.  pont szerinti felhasználásáról, hogy  a  fejlesztés megvalósítható legyen. 

Határidő:  1.  pont tekintetében  2020.  március  31. 
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