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13  /2021.  (II  'IC)  számú határozat 

az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs  Map  keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és 
alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés 
támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a pályázat konzorciumi 
partnerként történő benyújtásáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  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 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-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. az Európai Bizottság Migrációs Ügyek  es  Uniós Belügyek Főigazgatósága által a 
Menekültügyi, Migrációs  es  Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok 
csökkentése  es  alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) 
való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a  Budapest 
Főváros VIII. kerületi Önkormányzat konzorciumi partnerként pályázatot nyújt be  10.593 
EUR összköltséggel, 

2. a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program megvalósításához szükséges 
önrészre a  Budapest  Főváros VIII. kerületi Önkormányzat összességében 2021-ben 
380.300  Ft-ot biztosít, 

3. a  2.  pontban foglaltak alapján  Budapest  Főváros VIII. kerületi Önkormányzat előzetes 
kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként arra, hogy a  2021.  évi költségvetésben a 
pályázat megvalósításához szükséges önrészt  380.300 Ft  összegben biztosítja, 

4. a határozat  1.  pontja alapján gondoskodom a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő hiánypótlások aláírásáról és a 
pályázat benyújtásáról, 

5. a  3.  pontban foglaltaknak a  2021.  évi költségvetésről szóló rendeletbe való beépítéséről 
gondoskodom. 
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Határidő:  4.  pont:  2021.  február  16., 3. es 5.  pont:  2021.  évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda, Költségvetési 
es  Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  február „{G„. 
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