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PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMES  1 ER 

Afe./2021.  (V.20.)  számú határozat 

A  Polgármesteri Hivatal Alapitá Okiratinak módosítása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. (1.29.) 
Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 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 CLXXXDC. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXV111. 
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 András polgármester az alábbi döntést hozom: 

1. megszüntetem a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  359/2012. (111.28.)  számú 
határozatában adott kijelölést a  1084 Budapest,  Víg utca  35.  (hrsz.:  34921)  szám fsz.  12.  és fszill. 
megjelölésű helyiségek telephelyként nyilvántartásba vett önkormányzati tulajdonú ingatlanra, a 
RÉV8 Zrt. raktározási kapacitásainak bővítésére, a jelen határozatban foglalt döntés napjától; 

2. elfogadom a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, az előterjesztés  1-2.  mellékleteiben foglalt tartalommal, melyek 
a  Magyar  Államkincstár által történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek 

hatályba; 

3. gondoskodom a határozat I. pontjában meghatározott Alapító Okiratot Módosító Okirat aláírásáról  es 

benyújtásáról, továbbá a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítéséről 

azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes, és az Alapító Okiratot 
lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: az előterjesztés  3.  melléklete szerinti rendeletmódosítás kihirdetését követően azonnal 
A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Jegyzöi Kabinet, Gazdálkodási ügyosztály 
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