
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGARM Srn< 

1.V.../2021. (1.21.)  számú határozat 

a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület által jogalap nélkül birtokolt ingatlanok és ingó vagyontárgyak visszaszerzése 

érdekében eljárások megindításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020.  (XI.3.) Kormányrendelet I. § értelmében az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzet került kihirdetésre. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  41.§ (3)  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: 

a  Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
által jogalap nélkül birtokolt 

• Budapest  VIII. kerület, belterület,  35469/0/A/29.  hrsz. alatt szereplő, természetben 
1086 Budapest,  VIII. kerület, Magdolna utca  33.  fsz/1. szám alatt található,  349 run 
alapterületű, „orvosi rendelő" ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlanból  52,19 
nin alapterületű elkülönített rész,  a 

• Budapest  VIII. kerület, belterület,  35469/0/A/30.  hrsz. alatt szereplő, teőnészetben 
1086 Budapest,  VIII. kerület, Magdolna utca  33.  pinceszintjén elhelyezkedő,  197  nm 
alapterületű, „tároló" ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlanból  38,48  nm 
alapterületű elkülönített rész, valamint 

• a  Magdolna utca  33.  szám alatti ingatlan használatához kapcsolódó leltári lista szerinti 
berendezési tárgyak 
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Budapest, 2021.  január ." 

Pikó András 
polgármester  3ozbut 

• visszaszerzése érdekében polgári peres eljárást indítok és büntetőfeljelentés megtételét 
kezdeményezem. 

Felelős: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 
Határidő:2021. január  31. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 
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