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PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

.J202  I.  (1.28.)  számú határozat 

az „Otthon-feletti támogatás" iránt benyújtott támogatási szerződések teljesítési 
határidejének módosításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (X1.03.)  számú kormányrendelet I. § értelmében a 
Kormány az élet-  es  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 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL.OEOCX.DC. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló.  2011.  évi 
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-  es  hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, u. . szám alatt található, 
40,95 m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével, a  2020.  január 
15-én kelt,  2020.  szeptember 30-án módosított Támogatási szerződésben foglalt teljesítési hatásidő 
2022.  január  14.  napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához. 

2.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, u. szám alatt található,  30 
m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével, a  2020.  január 
16-án kelt,  2020.  szeptember 30-án módosított Támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő 
2021.  július  15.  napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához. 

3.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, u. . szám alatt található,  66 m2 
alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével a  2020.  szeptember 24-

 

én kötött Támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő  2021.  május  23.  napjáig történő 
meghosszabbításához, a szerződés módosításához. 

4.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, tea . szám alatt található,  25 m2 
alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás volt bérlőjével néhai 2020.  február 
13-án kötött támogatási szerződés módosításához, miszerint a volt  bean  bérlőtársa, a lakás 
jelenlegi bérlője evére történjen a szerZódésmódosítás, valamint részére történjen a 
fennmaradó összeg kifizetése a benyújtásra kerülő elszámolás alapján. 
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5.)  felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t támogatási szerződés módosítások 
előkészítésére és a polgármesterhez aláírás érdekében benyújtására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: a  5.)  pont esetében  2021.  február  28. 

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

Budapest, 2021.  január  2.2 
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