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21k.,5.../2021.  (V:g.) számú határozat 

a ,OETedd le a kocsit!» cintű pilyizat eredményének megállapításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének is 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 
CXXVU1. 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) érvényesnek minösítem az előterjesztés  1.  számú mellékletében felsorolt pályázatokat; 

2) a „támogatás szabadon választott, nem belsőégésű motorral hajtott eszköz vásárlása" 
kategóriában nfeljebb fö összegben (a számlán szereplő összeg,  de  maximum 
50.000 Ft) pályázatát nyertesnek hirdetem 
ki.  A  pénzügyi elszámolás minden esetben utólagosan, szabályszerűen kiállított számla 
benyújtása ellenében történik meg; 

3) a „DICK  bérlet vásárlására nyújtott támogatás" kategóriában az  eves  időtartamú  BKK  bérlet 
megvásárlására összegben 

is  . pályázatát nyertesnek hirdetem ki.  A  pénzügyi elszámolás 
minden esetben utólagosan, szabályszerűen kiállított számla benyújtása ellenében történik 
meg; 

4) gondoskodom a támogatási szerződések elkészítéséröl  es  a nyertes pályázókkal történő 
megkötéséről; 
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5) gondoskodom a támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításához az 
átesoportosítások elvégzéséről, azzal, hogy azok utólag átvezetésre kerülnek a  2021.  évi 
költségvetési rendeletben; 

6) érvénytelennek minősítem az előterjesztés  2.  számú mellékletében felsorolt pályázatot. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a  4)  és  5)  pontok tekintetében  2021.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda, • 
• Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
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