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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
PO!  GÁ RMESH 

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 Józsefvá-osi Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester./2020. számú határozatot hozza: 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy 
1. az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által 

meghirdetett REC-RDIS-DISC-AG-2020 számú felhívásra „Pályázati felhívás a 
diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetésének 
támogatásáról" címre főpályázóként pályázatot nyújtok be  374.495  EUR 
összköltséggel, melyből az Önkormányzatra eső összköltség  194.608  EUR, 

2. az alábbi szervezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja 
és velük konzorciumi együttműködési megállapodást köt az alábbiak szerint: 

Konzorciumi partner Konzorciumi partnerre eső összköltség 
-  Rosa Parks  alapítvány (RPA) 68.936  EUR 
-  Partners  Hungary alapítvány  (PH) 58.274  EUR 
- ICirályhelmec város (Szlovákia) önkormányzata 52.677  EUR, 

3. a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program megvalósításához 
szükséges önrészre összességében 2021-ben  12.650  ezer Ft-ot, az 
utófinanszírozás megelőlegezésére 2022-ben  10.120  ezer Ft-ot biztosítok, 

4. a  3.  pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalok önként vállalt 
feladatként arra, hogy a  2021.  évi költségvetésben a pályázat megvalósításához 
szükséges önrészt  12.650  ezer  Ft  összegben biztosítom, valamint a  2022.  évi 
költségvetésben az utófinanszírozás megelőlegezését  10.120  e  Ft  összegben 
biztosítom a közhatalmi bevételek terhére. 
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5. a határozat I. pontja alapján felhatalmazom a polgármestert a pályázathoz 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem 
igénylő hiánypótlások aláírására és a pályázat benyújtására, 

6. sikeres pályázat esetén, előterjesztést nyújtok be a Képviselő-testület részére a 
támogatási szerződés megkötése érdekében, 

7. a  2021., 2022.  évi költségvetésről szóló rendeletek megalkotásánál a  4.  pontban 
foglaltakat figyelembe veszem. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  március  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8, Költségvetési Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály - Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020. 1\1P\ VQ._(,1 4 S. 
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