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1.0./2021.  (III  21)  számú határozat 

a  Budapest  VIII. kerület Teleki tér  7.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményhirdetésének elhalasztásáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  vészhelyzet kihirdetéséről 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 és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXX1X törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemröl 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- ás 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

I.) a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  7.  szám alatti  35361/0/A/36  és 
35361/0/A/37  helyrajzi számú,  97 m2  +  44 m2,  összesen  141 m2  alapterületű, utcai 
bejáratú, műszakilag összefüggö nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a  406/2020. 
(XII.04.) számú határozattal kiirt pályázat eredményhirdetésének határidejét  2021.  április 
27-re módositom. 

2.) felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti döntést függessze ki a saját és 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, tegye közzé saját, valamint az Önkormányzat 
honlapján, továbbá a közvetlenül is értesítse a pályázót. 

3.) felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy  2021.  április 27-ig tetjessze elő javaslatát az 
eredmény megállapítására. 

4.) felhatalmazom a hatáskörrel rendelkező bizottságot a döntés meghozatalára, amennyiben 
az élet-  es  vagyonbiztonságot aveszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-
2 koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követően a 
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jelen határozatot valamely ok miatt módosítani kell, vagy a határozattal kapcsolatban 
döntést kell hozni, a pályázat eredményét meg kell állapítani. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2.)  pont esetében  2021.  április  10.; 3.)  pont esetében  2021.  április  27. 

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

Budapest, 2021.  március (4 

Pikó András 
polgármester 
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