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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

204  /2021.  (III.  05)  számú határozat 

A 104/2021.  (III.5.) Korm. rendelet rendelkezéseihez kapcsolódó döntések meghozatalára — 
lakások és helyiségek árverésével kapcsolatos döntés meghozatala 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § 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 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  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.) A 2021.  március  9.  és  2021.  március  31.  közötti időszakra kiírt, összesen  17  db, lakás és helyiség 
értékesítésére kiírt árverési eljárásokat  2021.  március  9.  napjától  2021.  március 22-ig,  de 
legkésőbb a  104/2021. (111.5.)  Kormányrendelet rendelkezéseinek visszavonásáig felfüggesztem. 
Az árverés a veszélyhelyzeti intézkedés alatt eltelt napok számával meghosszabbodik. 

2.) felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t, hogy a  104/2021.  (III.5.) Kormányrendelet rendelkezéseinek visszavonását 
követően határozza meg — a felfüggesztés időtartamának figyelembevételével — a jelen határozat 
1.)  pontjaiban foglalt versenyeztetési eljárás újra indításához kapcsolódó határidőket az eljárások 
lebonyolítása érdekében. Az eljárások felfüggesztésével  es  újraindításával kapcsolatos 
hirdetményeket tegye közzé az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban foglalt módon. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója. 
Határidő:  2.)  pont esetében a döntés meghozatalának napja 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ2rt. 
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