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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁROESIF  R 

at/2021. (VI  *) számú határozat 

A  KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című projekttel kapcsolatos döntések 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(I  29)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. 
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  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. elfogadom a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című projekt keretében a zöldfelelős 
szakmai munkatárs célfeladat kiírását a  2021.  június  1.  napjától  2021.  szeptember  30.  napjáig terjedő 
időtartamra, havi bruttó  100.000,-  forint díjazás mellett. 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkérem a jegyzőt a KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi 
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című projekthez kapcsolódóan az alábbi feladatokat tartalmazó céljuttatás 
meghatározására és aláírására: 

a projekt szakmaiságának biztosítása, a jelentéstételi kötelezettségek számszerű adatainak 
pontosságának ellenőrzése, 

részt vesz a települési figyelemfelhívó akciók szakmai előkészítésében és szakmailag 
felügyeli a programelem megvalósítását, 

az indikátorok és mutatók teljesítésének ellenőrzése a projekt előrehaladása során, 

közreműködik a Klímastratégia társadalmasításában. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt. Vár álkodási Ügyosztály 

Budapest, 2021.  június  1. 
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