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A3c)/2021. (IIIS) számú határozat 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti helyiség telephelyként történő 
bejegyeztetéséhez való hozzájárulásról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és 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: koronavirus 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 
CLXXXIX. törvény  4l.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének fe1hata1ma745a 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 az alábbi döntéseket hozom: 

1.) hozzájárulok, hogy a Moravesik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa utca  6. 
nyilvántartási szám:  01-01-0001957;  adószám:  19669072-1-42;  képviseli: Dr.  Simon 
Lajos) az általa bérelt  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti, 
35456/0/A/31  és  35456/0/A/36  hrsz.-ú,  41 m2  és  141 m2  alapterületü, utcai és udvari, 
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségeket telephelyként bejegyeztesse, azzal, hogy 
a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Moravcsik Alapítvány haladéktalanul 
intézkedik a telephely törléséről. 

2.) felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat I. számú mellékletét képező, 
székhelyhasználatra jogosító nyilatkozatot a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében a Moravcsik Alapítvány részére adja ki. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRNESTER 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2.)  pont esetében  2021.  március  31. 

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

Budapest, 2021.  március „Al„. 
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